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LA
BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 1998

ATAS

ATA DA 239 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22112197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Francisco Ramalho e Ermano

Batista
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata; discurso do Deputado

Durval Angelo; aprovação - Questões de ordem; chamada de recomposição
de "quorum"; existência de número regimental para continuação dos
trabalhos - 22 Parte (Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião;
questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação
de Proposições: Requerimento do Deputado Mauri Torres; discursos dos
Deputados Durval Angelo, Antônio Júlio, Adelmo Carneiro Leão e Geraldo
Nascimento; questão de ordem; chamada de recomposição de "quorum";
existência de número regimental para continuação dos trabalhos; discurso do
Deputado Antônio Roberto; requerimento do Deputado Mauri Torres;
deferimento - Votação, em V turno, do Projeto de Lei n° 1.425197;
requerimento do Deputado Ermano Batista; aprovação do requerimento -
Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.321197; aprovação na forma do
vencido em 1 0 turno - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.392197;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda n° 1;
aprovação; votação das Emendas n°5 2 e 3; rejeição - Votação, em turno
único, do Projeto de Resolução n° 1.502197; requerimento do Deputado
Ermano Batista; aprovação do requerimento - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.548/97; requerimento do Deputado Ermano Batista;
aprovação do requerimento - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.549197; discurso do Deputado Durval Angelo; apresentação das
Subemendas n°s 1, 2 e 3 à Emenda n° 2; encerramento da discussão;
questão de ordem; votação do projeto, salvo emenda e subemendas;
aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação; votação da Subemenda n°
1 à Emenda n° 2; aprovação; votação da Subemenda n° 2 à Emenda n° 2;
aprovação; votação da Subemenda n° 3 à Emenda n° 2; aprovação;
prejudicialidade da Emenda n° 2 - Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos de
Lei n°s 1.499 e 1.089197; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno -
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 478195; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1; prejudicialidade da Emenda n° 1 - Discussão, em 1 0 tumo,
do Projeto de Lei n° 623195; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°627/97;
questões de ordem; prorrogação da reunião; apresentação da Emenda n° 1;
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encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à
Comissão de Meio Ambiente - Questão de ordem - Discussão, em 1 0 tumo,
do Projeto de Lei no 716197; aprovação na forma do Substitutivo n o 1, com a
Emenda n° 1 - Discussão, em 2 0 tumo, do Projeto de Lei n° 888196;
aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - Discussão, em 1 0 turno, dos
Projetos de Lei n°s 913196 e 1.145197; aprovação na forma do Substitutivo no
1 - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.176197; aprovação na
forma do Susbstitutivo n° 1; prejudicialidade das Emendas n os 1 e 2 -
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.212197; aprovação na forma
do Substitutivo n° 1; prejudicialidade da Emenda n° 1 - Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 1.243197; aprovação -Discussão, em 20 turno, do
Projeto de Lei n° 1.237197; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno -
Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.285197; rejeição - Discussão,
em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.336197; aprovação - Discussão, em 10
tumo, do Projeto de Lei n° 1.450197; aprovação na forma do Substitutivo n°
1; declaração de voto - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.137 e 1.478197, dos
Projetos de Resolução n°s 1.518, 1.533 e 1.554197 e do Projeto de Lei
Complementar n° 23197; aprovação - Encerramento.

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

Rezende - Elmo Braz - lvo José - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Amaldo Penna - Bené Guedes - Biiac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durvai Angelo -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely
Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto
Amarai - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira
- Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

l a Parte

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 5 2 -Secretária, nas funções de 20-secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado Durval

Ângelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, mesmo que o Regimento

estabeleça os 10 minutos, sabemos que para vencer a 1 8 Parte só faltam 9
minutos, mas não vou usar todo o tempo. A discussão que trago aqui a
respeito da ata é a seguinte: V. Exa. não estava presente, mas, no sábado,
fizemos um Acordo de Lideranças de alto nível, que permitiu o encerramento
da discussão de alguns projetos, a votação de um projeto e, ao mesmo
tempo, em razão desse acordo, decidimos que o Projeto de Lei n° 1.550, da
COPASA, tivesse hoje somente quatro encaminhamentos e que até às 10
horas estivesse em condições de ir para as comissões. Como o Acordo de
Lideranças é regimental, e hoje, na nossa intervenção, insisti no início em
função desse Acordo de Lideranças - o Deputado João Leite sabe que isso é
uma questão séria e importante dentro do Poder - não vi, na ata, a
referência, ao se mencionar a discussão e a votação do projeto da COPASA,
a essa questão do Acordo de Lideranças. Vários Deputados tinham inúmeros
requerimentos e os retiraram por causa desse acordo prévio do sábado.

Então, minha preocupação éque no futuro, nesta Casa, quando alguém for
consultar os anais das reuniões e os requerimentos apresentados, não vai
saber a razão de requerimentos tão importantes, num projeto que
praticamente abriu as portas para a privatização da COPASA, terem sido
retirados. Acho que ficará na história do Estado de Minas Gerais essa 13
Legislatura, que foi a legislatura que assumiu essa febre privatizante, e isso
será histórico. Infelizmente o número 13, que é um número de muitos fluidos
positivos, coisas boas na política, esse número 13 da ir Legislatura se
presta ao registro, para a história de Minas Gerais, da legislatura mais
privatista que já passou neste Poder. Não fui autor de alguns requerimentos
aí apresentados, mas estava inscrito para vários encaminhamentos de
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votação nominal, de destaque, estava inscrito também para levantar vários
aspectos da votação do projeto da COPASA. A discussão foi abreviada, até
passou das 10 horas, chegando às 11 floras da manhã, mas acho importante
que essa ata seja fiel ao processo de discussão havido em Plenário, que foi
um entendimento que permitiu agilizar.

E era entendimento, também, partindo do princípio de que no domingo o
Governo conseguida colocar esse projeto em condições de votação na
manhã de hoje. Acredito que a ata tem que ser o retrato fiel de urna reunião,
traduzindo os acontecimentos fundamentais. Em outras não percebi nenhum
aspecto como esse, mas nessa estou percebendo e seria importante o
registro de que somente houve a retirada de vários requerimentos porque um
Acordo de Lideranças assim o permitiu. Houve um acordo, houve uma busca
de um entendimento amplo para garantir que a reunião pudesse ser
agilizada.

Acho importante que, para as atas, essa referência seja feita e registrada
porque vários requerimentos são apresentados aos projetos. Não queremos
protelar a reunião nem impedir que ela tenha seu curso normal, que o
Governo tenha - mesmo sendo contrários, pelo menos nós, da Bancada do
PT, não iremos impedir - esses instrumentos de tributação. A última pesquisa
mostra que tributo não é um bom elemento eleitoral. Pelas razões expostas,
gostaríamos que constasse na ata o acordo de Lideranças.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que o acordo
feito no sábado não foi formalizado e, portanto, não foi registrado em ata, o
que é normal. Ele deveria ter sido, se fosse o caso, registrado na ata da
reunião de sábado, e aqui estamos discutindo a ata da reunião realizada
hoje, pela manhã. Os requerimentos não constam também na ata, uma vez
que eles foram retirados. Na verdade, eles não ficaram em poder da Mesa e
não precisavam ser retirados. E, assim, não havendo retificação a ser feita
na ata, a Presidência vai dá-ia por aprovada.

Questões de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, quero parabenizar o autor da

ata por que ela foi feita de uma forma, como nós todos percebemos,
consciente. Mas, quem dera pudesse essa ata retratar o sentimento do
coração de cada Deputado, a dor que passa pelo coração de cada Deputado
que se priva da companhia de sua família nesta época tão importante de
Natal. Mas pensamos que essa dor é um sussurro da dor daqueles que não
podem ter mais impostos sobre si. É o sentimento do povo brasileiro,
extensivo ao povo mineiro, que suspira toda vez que o Governo entra em
crise. Ouvimos o nosso companheiro Miguel Martini, que deveria ter seu
nome citado em ata, dizendo que nós não procuramos a crise, a crise é que
nos procurou. Nós não achamos a crise, a crise é que nos achou. A crise,



rÀ

5
quem procurou foi Fernando Henrique Cardoso. A crise, quem procurou foi
aquele que talvez nunca tenha temido a Deus porque nunca se converteu.
Quem não é cristão se traí e se afasta para quem é cristão, quanto mais de
quem é teólogo. Todos sabem: "Sem Mim nada podeis fazer". Agora todo o
nosso povo sofre. Sr. Presidente, nosso Governador, Eduardo Azeredo não
pode engolir essa. Será que existem pessoas que querem derrubá-lo do
Governo? Chega de impostos, excelência. Existem lugares de onde tirar.
Minas é tesouro, os Deputados do Triângulo Mineiro - e cito Geraldo
Rezende, Geraldo Santanna - sabem dos caminhões que saem dali, dos
grandes armazéns, cujas notas são tiradas em São Paulo. Sabe-se disso.
Combata-se a corrupção!

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, solicito a recomposição de
"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai solicitar ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados. Com a palavra, o Sr.
Secretário.

• Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Portanto, há

"quorum" para continuação dos trabalhos.
22 Parte (Ordem do Dia)

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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo à solicitação da Liderança do

Governo, vai suspender a reunião por 10 minutos para entendimentos. Estão
suspensos os trabalhos.

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

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Terminamos a reunião, mas solicito a

suspensão por mais 10 minutos, para termos uma conversa com V. Exa.,
inclusive. Exatamente 10 minutos. São 16h7min. As 16h17min,
retomaríamos os trabalhos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Atendendo à solicitação do Deputado Durval Ângelo,

vamos suspender a reunião por 10 minutos. Estão suspensos os trabalhos.
Reabertura da Reunião

• Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Discussão e Votação de Proposições

• Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Mauri Torres,



em que solicita que as matérias da ordem do dia sejam apreciadas na ordem
constante na pauta. Em votação. Com  a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, quero encaminhar contraflamente ao requerimento do Deputado
Mauri Torres, porque nós mesmos apresentamos dois requerimentos para
que houvesse inversão da pauta. Está havendo uma tentativa de
entendimento a respeito do projeto do IPVA, que é o Projeto n° 1.425197, e o
requerimento do Deputado Mauri Torres prejudica todo o entendimento.
Inclusive, esse requerimento vai inviabilizar qualquer perspectiva de acordo,
forçando-nos a estender nossos trabalhos pelo período de Natal e também
pela semana seguinte. Se o Governo quer ter nessa questão o confronto,
como manifestou outras vezes, entendemos nós não ser esse o melhor
caminho, entendemos nós que isso seria prejudicial ao próprio Governo. A
pauta, como está, não pode ser aprovada, porque é uma provocação à
Oposição, ao PT. A discussão de um acordo implicaria a retirada do projeto
do IPVA da pauta. Estamos brigando à toa. O Govemador não precisa desse
projeto porque já editou uma medida provisória. Ele já encaminhou as guias
de arrecadação para as casas dos contribuintes com o aumento. O
Governador Eduardo Azeredo já inovou, criando algo inexistente na
Constituição Estadual, que são as medidas provisórias. Então, para que
colocar esse projeto como o primeiro da pauta? O Sr. Governador Eduardo 1
já deu a determinação, que é a edição de urna medida provisória. E essa
questão do envio das guias de arrecadação de IPVA antes de a Assembléia
ter transformado em lei o projeto de lei do Govemador, já com as aliquotas
de 4%, é, antes de tudo, um desrespeito ao Poder Legislativo. Se olharmos
pelo ângulo institucional, veremos que esta Assembléia teve... - aviso aos
Deputados que estou discutindo um requerimento de manutenção da pauta,
e os senhores, em vez de se inscrever para poder intervir, estão tirando a
atenção deste orador. Acho que, na realidade, se esta Casa quisesse se
fazer sentir como o Poder que é não aprovaria esse projeto, pois foi
violentamente desrespeitada. E o Deputado Mauri Torres, ao querer manter
a pauta como está, está concordando com o que o Secretário da
"Desorganização Fazendária" de Minas Gerais, o Sr. João Heraldo, fez. É
um verdadeiro absurdo aceitarmos essa imposição. E, do ponto de vista do
contribuinte, temos um projeto que aumenta em 33% o IPVA, quando-a
inflação admitida pelo Governo esteve em 5% ou 6%. Temos também um
projeto que acaba com a isenção dos caros de mais de 15 anos. E, vamos
falar a verdade, quem fez "lobby" e tem poder económico ganhou nesse
projeto. Um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil contribuintes,
cidadãos e cidadãs comuns deste Estado, não fizeram "lobby" e não
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ganharam. As locadoras choraram, ameaçaram ir para o Paraná,
ameaçaram ir para Ribeirão Preto e tiveram sua alíquota reduzida de 3%
para 2%. Os donos de empresas de táxi aéreo também fizeram suas
ameaças e tiveram o seu IPVA zerado na proposta do relator.

Também os donos de iates, de embarcações em Cabo Frio, em Miami e
em tantos outros paraísos tiveram a sua tributação anulada no projeto do
relator. Será que só aos cidadãos comuns, que têm como única arma nas
suas mãos o seu voto e o de sua família, 1.664.000 cidadãos e cidadãs
comuns deste Estado, que não tiveram como fazer iobby" nesta Casa, não
tiveram como fazer valer sua vontade e seu direito de contribuinte realmente
se impor, vai ser dado o pagamento da conta do Governo? Como se esse
projeto do IPVA e também o do ICMS trouxessem solução. Se fosse assim,
não iríamos nos abster das soluções.

Sabemos que o problema central hoje da falência do Estado brasileiro está
nos juros da dívida ativa, juros que interessam ao capital internacional, que
especula no mercado financeiro e no mercado de futuro. Por mais que se
cobrem impostos, por mais que tentem demitir e enxugar a máquina, o
problema não será resolvido. Todo esforço nesse sentido será suplantado e
engolido pelos juros da dívida pública.

Se entendemos, nesse aspecto que estamos abordando, que isso não
resolve a questão do projeto de IPVA do Governo, não podemos concordar
com o Líder Mauri Torres, que propôs a manutenção da pauta. Não é a
manutenção da pauta que vai resolver o problema. Digo mais. A proposta de
manter a pauta é uma declaração de guerra também ao PT, que está
fazendo um esforço hercúleo de discutir, através do Líder Marcos Helênio e
do Vice-Líder Gilmar Machado. Isso é um atentado a esse esforço que vai
nos empurrar, de alguma forma, para estar aqui obstruindo essa sessão. Não
será mais só uma bancada, mas duas que estarão obstruindo.

Houve um esforço do Presidente da Casa na tentativa de urna pauta
mínima, de uma discussão nesses dias de final de ano. Esse requerimento
quebra essa tentativa de acordo. Hoje, o que todo contribuinte de Minas
Gerais, numa economia com problema de inadimplência e até insolvência
em algumas áreas, exige, de cada um de nós, é um anão" aos aumentos de
impostos.

Esses Governos tucanos, tanto em nível federal como estadual, são muito
ágeis e criativos no que diz respeito ao aumento de impostos, mas nunca
nas soluções que partam de princípios de geração de renda, de investimento
na economia, princípios inversos à lógica recessiva neoliberal.

Não podemos concordar com isso. Não podemos pensar que esse é o
caminho e essa a solução. Por isso, manter a pauta implica manter em
votação em 1 0 turno o Projeto de Lei n° 1.425197, que é a medida provisória



do Governador de Minas Gerais, a medida provisória do Rei Eduardo 1, que
há muito não tem ouvido esta Casa, não tem respeitado este Poder e o
tratado à altura. Até concorda comigo o Deputado João Leite, que está ali
fazendo um assentimento com a cabeça. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Antônio Julio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos aqui
para encaminhar requerimento do Deputado Mauri Torres pela manutenção
da ordem prevista na pauta de hoje. Estamos aqui a semana inteira
analisando os projetos do famoso pacote mineiro e sentimos a preocupação
do Deputado Mauri Torres pela manutenção da matéria constante na pauta,
porque é importante que a discussão do Projeto de Lei n° 1 .425/97, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o IPVA se dê a partir de hoje. Esse
é um projeto que já deu polêmica, já deu desgaste político para a Casa, para
o Governo do Estado, para a Secretaria da Fazenda. O Secretário da
Fazenda resolveu fazer a cobrança antes da autorização legislativa. Isso,
todos sabem, é um crime, um crime de responsabilidade. Ele tentou vir a
esta Casa justificar o seu ato, mas não houve palavras que justificassem a
sua atitude. Por isso, o Deputado Mauri Torres, quando faz o
encaminhamento desse requerimento, é justamente para dar tempo de
discutirmos essa matéria. O IPVA é tão polêmico que já tivemos um total de
37 emendas e 18 subemendas a um projeto que deveria ser simplificado.
Mas resolveram complicar. Por isso a preocupação do Deputado Mauri
Torres nesse requerimento. Ele sabe que, se não houver nenhuma manobra
do Governo, a discussão ainda em 1 0 turno desse projeto será bastante
prolongada. Esta preocupação do Deputado Mauri Torres mostra que esse é
um projeto polêmico. Se fosse um projeto que não tivesse nenhuma
dificuldade, não haveria a necessidade da correria para sua aprovação. O
mal está feito, o Governo já cobrou a conta, e cabe a nós, Deputados, definir
se a conta que ele mandou é a conta que deve ser paga. Na verdade, não
houve, por parte do Governo, apenas um aumento de 33%. Se vocês forem
comparar as guias do ano passado com as guias enviadas este ano, verão
que houve um aumento, na verdade, de 40 a 50%, dependendo do veículo.
O Governo manteve o valor venal dos veículos usados. Todos sabem que
um veículo, de um ano para o outro, tem um deságio de pelo menos 10%.
Por isso a preocupação do Deputado Mauri Torres e, por isso, o
requerimento. O Governo, no projeto original, queria cobrar uma multa pelo
não-pagamento do IPVA. Quando o motorista fosse parado em uma blitz",
além da multa prevista no Código Nacional de Trânsito, a Secretaria da
Fazenda queria multar esse motorista em mais 80% do IPVA. E por isso que
há essa polêmica, é por isso que há essa discussão, e por isso a
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preocupação do Deputado Mauri Torres, quando apresentou esse
requerimento para manutenção da ordem da pauta já publicada.
Conseguimos participar de alguns debates com a Secretaria da Fazenda no
início. Quando esse projeto aqui chegou, fizemos algumas propostas no
sentido da redução dessas multas e ponderamos à Secretaria da Fazenda,
porque ela determinou, no art. 12, nas cobranças dos inadimplentes, o
mesmo sistema de cobrança do ICMS.

Querem ver outro absurdo desse projeto do IPVA? Se qualquer um dos
Deputados que aqui estão tivesse um veículo ou embarcação ancorada em
Angra dos Reis, teria que pagar IPVA ao Governo do Estado. Esse é o
projeto original. Se algum de vocês tivesse uma aeronave taxiada em Miami,
nos Estados Unidos, o Governo queria que você também pagasse IPVA. Se
você tivesse um barco de pescaria, mas não tivesse documento nem nada, o
Governo queria que você também pagasse IPVA.

Mas o maior absurdo é você pagar IPVA de um veículo que não está no
território de Minas Gerais. È essa a preocupação do Deputado Mauri Torres
ao apresentar esse requerimento, porque ele sabe que, quando esse projeto
entrasse na fase de votação, ocorreria o encaminhamento de votação, e
todos esses pontos polêmicos seriam levantados. E, com a obstrução, hoje,
do PMDB e do PT, a aprovação desse projeto fica realmente complicada.

Quando disse da cobrança, pelo Governo, de impostos relativos à
propriedade de qualquer um de nós, esse imposto seria devido no domicílio
do proprietário. Isso quer dizer que, se o projeto continuar da forma que veio,
se qualquer um de nós tiver um imóvel fora de Minas Gerais, o Governo irá
cobrar IPTU, taxa de limpeza pública, de imóveis de proprietários que têm
domicílio no nosso Estado. Essa é uma das aberrações desse projeto, e é a
preocupação do Deputado Mauri Torres, que apresentou esse requerimento,
porque essas dúvidas precisam ser sanadas.

Foram apresentadas ao projeto 36 emendas e 18 subemendas. Isso mostra
a complexidade, volto a repetir, desse projeto de lei. Não concordamos com
esse IPVA da forma como está sendo cobrado. O Governo, que já lançou
esse imposto, não fez o deságio, que todos os veículos usados têm de um
ano para o outro. Diz a lei que o IPVA é vinculado ao veiculo, mas, no artigo
seguinte, o Governo exige que o contribuinte ou responsável mantenha
arquivados, pelo prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, os comprovantes do
pagamento. O Governo quis dar a um imposto direto - porque é um imposto
que o proprietário paga assim que ele detém a posse do seu veiculo - o
mesmo tratamento do ICMS. Para que guardar uma guia de IPVA durante
cinco anos? Com a ação da polícia diariamente, com a ação da fiscalização
do DETRAN, como um proprietário de veículo conseguirá ficar cinco anos
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sem o pagamento do IPVA?

Essas foram as nossas considerações desde o inicio. Apenas estou citando
dois artigos desse projeto e, por isso, não concordamos com essa pauta que
o Deputado Mauri Torres está preocupado em manter na tarde de hoje.

O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Com a palavra, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, demais ouvintes, convidados, senhores da imprensa, mais uma
vez, estamos, aqui, para reafirmar a nossa posição de que este projeto
relativo ao IPVA, por todas as circunstâncias resultantes do seu
encaminhamento, do seu conteúdo, não merece ser votado neste momento.
A nossa expectativa é que, quanto mais tempo cada Deputado puder refletir
sobre ele, melhor será a decisão em defesa dos interesses do povo de Minas
e melhor será a decisão, fundamentalmente em relação à valorização do
papel do parlamentar nesta Assembléia Legislativa.

Neste aspecto, quero destacar aqui um editorial do «Estado de Minas", que
trata do assunto com o título «O problema do IPVA". Esse artigo foi publicado
no domingo, na página 6, do "Estado de Minas". (- Lê:)

"O episódio da cobrança ilegal do IPVA revelou toda a arrogância da
equipe econômica do Governo de Minas, no avanço aos consumidores. O
Estado insiste em não aprender a lição que o Ministério da Fazenda
recomenda, mas também não cumpre, de que ninguém pode gastar mais do
que ganha. Além de sequer executar suas tarefas tradicionais de garantir
educação, saúde e segurança decentes, ainda gasta mal os escassos
recursos de que dispõe.

A equipe do Secretário João Heraldo Lima é recordista de trapalhadas e
erros nos quase três anos da atual administração. Basta lembrar a venda de
33% da CEMIG e a privatização do CREDIREAL, considerados bons
negócios, embora Minas não tenha nem conseguido ágio (crescente em
outros leilões e culminando com os 921,21% do metrô carioca.). Em vez de
resolver a crise financeira, a atuação da equipe econômica tem agravado a
situação mineira. A divida cresce, investimentos rareiam, os serviços
públicos são caóticos, reclamações se multiplicam, pagamentos atrasam, o
pessimismo campeia.

No caso do IPVA, além dos contribuintes, também os parlamentares e o
próprio Poder Legislativo foram vilipendiados. Sem demonstrar
arrependimento, o Secretário da Fazenda foi à Assembléia Legislativa dizer
que errou. Também pediu desculpas, não sem antes argumentar que lodos
erram". Trata-se, porém, de equivoco premeditado, pois, em documento
assinado, confessa que a decisão de imprimir as guias do IPVA, com o ilegal
aumento de 33%, "foi conscientemente tomada". Só admite erro - suprema



rÁ

11
concessão - na distribuição de 50 mil guias. Quer dizer. a Fazenda já
contava com a receita adicional, talvez para fechar fajuta contabilidade.

Cabe indagar o que seria feito das 1.600.000 guias impressas, se os
Deputados Estaduais tivessem tido a ousadia de rejeitar a alta do imposto. O
mais provável é que seriam queimadas, numa fogueira que ainda não
consome vaidades, para desespero dos mineiros. Até agora, contudo,
prevalece a versão pejorativa do espírito de Natal: de desrespeitado e
ofendido, o parlamento passou a colaborador e deve aprovar o aumento do
IPVA do jeito que o Executivo quer. Dane-se a honra dos políticos e o Natal
dos contribuintes."

Essa é a opinião do "Estado de Minas", e estou convencido de que quanto
mais tempo e quanto mais debatermos sobre esse assunto, menos provável
será a conclusão desse artigo. Estou cada vez mais convencido de que nós
todos, Deputados desta Assembléia, devemos tudo fazer para preservar a
honra, a dignidade e a força do parlamento e mostrar ao Governo do Estado
de Minas Gerais que esta não é a única nem a melhor alternativa. Vamos
oferecer alternativa em relação ao IPVA que venha dignificar esta
Assembléia Legislativa. O Governo do Estado de Minas Gerais pode
arrecadar mais e de maneira mais justa se tomar medidas adequadas para
combater a sonegação que existe no Estado de Minas Gerais. O Governo
pode aproveitar melhor os seus recursos se, ao invés de estabelecer essa
briga permanente com os outros Estados, uma verdadeira guerra fiscal para
garantir a vinda de mais empresas, estabelecer relação de alto nível com os
Estados, constituindo novo pacto federativo. Aí, sim, com uma estrutura
fiscal para o Estado e para a Nação brasileira, vamos poder ter mais
recursos para tirar nosso Estado da situação grave em que se encontra. Não
é dessa maneira, não é desse jeito que vamos conseguir a solução desses
problemas. Aliás, o caminho que o Governo de Minas Gerais está trilhando
indica que todas essas soluções que comprometem cada vez mais os
contribuintes mineiros são apenas soluções paliativas, que não vão nos
colocar numa condição de recuperação da estrutura financeiro-orçamentária
do Estado. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, do PT, e vários
outros Deputados de diferentes partidos estamos dispostos a construir nova
alternativa para Minas, oferecer nova proposta. Estamos insistindo, e por
diversas vezes já colocamos essa questão aqui, para que o Governo
aumente a sua eficácia, a sua eficiência na cobrança dos impostos devidos e
sonegados. Ele pode tomar medidas imediatas. Com medidas mais eficazes,
pode aumentar substancialmente a arrecadação dos impostos.

Agora mesmo estava ouvindo comentários de Deputados de que, por falta
de fiscalização, no transporte de diversos produtos de Minas, uma guia tem
servido para garantir várias viagens de um determinado produto. A
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fiscalização adequada pode resultar em grande ganho sem penalizar mais
aqueles que não podem ser responsabilizados mais neste Estado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Com a palavra, para
encaminhar, o Deputado Geraldo Nascimento.

O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, caros Deputados, de
fato o que ocorre nesta Assembléia deixa toda esta Casa estarrecida.
Recentemente, o Sr. João Heraldo aqui esteve para se desculpar e não
desculpou nada. Ficou pior do que a emenda. Foi um soneto malfeito. A
política desse Governo, Sr. Presidente, para aumentar a arrecadação do
Estado, não somente pode ser considerada ridícula como também foge a
qualquer explicação que se paute pelo bom-senso.

Um discurso, uma tese, na prática, são ações completamente diferentes.
Exemplo de arbitrariedades, de trapalhadas não faltam, O Governo Azeredo,
que breve será lembrado como o "governo dos entreguistas e do
entreguismo", entre aspas, não se limita apenas a leiloar, a toque de caixa, o
patrimônio do Estado. De forma absurda e incoerente, o Secretário da
Fazenda, João Heraldo Lima, autorizou a distribuição de guias de IPVA com
aumento de 33%, mesmo a matéria não sendo aprovada por esta Casa. Ao
tomar essa decisão, o Secretário ignorou a legitimidade desta Casa,
desrespeitando não só os 77 Deputados que aqui se encontram como
também todos os mineiros que exercem sua cidadania por meio do voto,
aqui representados por nós, que temos a responsabilidade de propor e votar
leis, como, de fato, tem sido constante nesta Casa, Sr. Presidente. O PT não
tem feito outra coisa a não ser levar propostas para dirimir determinadas
dúvidas e questões polêmicas nesta Casa. Mas, lamentavelmente, Sr.
Presidente, é como a história do vaqueiro que estava tirando leite e
empilhando os baldes um atrás do outro. O Sr. João Heraldo ficou
responsável pelos erros do leite. Quando chegou aqui, ele os chutou, e
tomou efeito-cascata, como se fosse um dominó, toda a quantidade de leite
que o vaqueiro tinha tirado. Não é outra coisa a não ser esta o tamanho da
responsabilidade do Secretário João Heraldo, que deixou abismados 77
Deputados. Nós, do PT, estamos nesta Casa desde novembro, quando
vieram para cá nove medidas, e nós nos pautamos, Sr. Presidente, por
trazer medidas que pudessem ir ao encontro de toda a classe de
trabalhadores do Estado. Com isso, fizemos propostas, ou seja, uma
oposição propositiva.

Gostaria de saber qual a retribuição que o Governador estaria dando ao
contribuinte, com essa iniciativa. Aumentar a arrecadação do Estado
penalizando o contribuinte é covardia. Governador, por que não aumentar a
receita do Estado com justiça fiscal, com combate à sonegação, com
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cobrança da dívida ativa ou com reforma tributária justa? Sabemos que o
Governo Fernando Henrique Cardoso, assim como o Governo Azeredo, não
mantém coerência entre o discurso e a prática. Para garantir o direito à
reeleição, o Governador deixou de lado a reforma tributária e agora quer tirar
o prejuízo enfiando a mão no bolso do contribuinte. São 33% de reajuste, Sr.
Presidente, caros colegas Deputados, que estão comidos no IPVA. Isso é
inaceitável. Por que nós, contribuintes, não somos sócios estratégicos do
Governo, termo muito utilizado pelo Vice-Governador, Walfrido dos Mares
Guia, quando da venda, por exemplo, de 33% das ações da CEMIG, que foi
urna vergonha para o Estado de Minas Gerais? Que Governo é esse, que
subestima os interesses do povo em detrimento da vontade e dos iobbies"
da iniciativa privada? Por isso, Sr. Presidente, nós, do PT, ainda estamos,
incansavelmente, tentando mostrar ao Governador que é uma vergonha ele
concordar com esse aumento absurdo do IPVA. Para nós, isso basta. Não é
possível jogar na garganta dos contribuintes esse IPVA absurdo. E muito
mais vergonhoso porque as guias já foram emitidas e já estão até sendo
distribuídas, conforme a denúncia do meu colega Deputado Durval Ângelo.

O PT, ao buscar o diálogo junto ao Governo, para negociar algumas
medidas anunciadas pelo pacote de ajuste fiscal, entende que, agindo assim,
o partido mantém seu espírito básico. Não queremos o discurso truculento, a
oposição por oposição, incoerência, tampouco aprovar matéria que possa
penalizar o povo. Quando ousamos utilizar meios regimentais, como a
obstrução, fazemos com o propósito de ganhar tempo para discutir projetos
polêmicos. Há quem diga que o PT esteja fazendo oposição fraca ao pacote
do Governo, deixando que sejam aprovados aumentos de impostos e
reajustes de taxas. Ora, Sr. Presidente, somos minoria nesta Casa.
Certamente, esses projetos não foram aprovados porque a Bancada do PT
deixou de obstruir. Se não houve, nesse aspecto, obstrução por parte do PT,
isso somente ocorreu porque existiram avanços anteriores. Não se pode
jogar por terra as negociações da Bancada do PT que permitiram grandes
avanços, a exemplo da Proposta de Emenda à Constituição n° 38, que
estamos deixando para ser discutida no próximo ano, que já está tão perto.

Portanto, daqui a pouco, iremos discutir essas questões. Vamos passar as
questões do pacote, mas sem empurrá-las garganta abaixo dos Deputados
desta Casa. Por que emitir notas, sabendo que esta Casa ainda não havia
aprovado tal questão? Entendemos que esta Casa não irá baixar a cabeça
diante dessa covardia que está sendo feita com os 77 Deputados.

Portanto, vamos continuar fazendo oposição, mas uma oposição coerente,
transparente e voltada para a aprovação de matérias que possam beneficiar
o coletivo, mesmo reconhecendo que se trata de uma queda de braço, de
um desafio imenso fazer oposição aqui dentro. A oposição que estamos
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fazendo é, por enquanto, propositiva, porque as classes trabalhadoras assim
o desejam.

Muito obrigado a todos os Deputados. Espero que não aprovemos essa
vergonha, que é o IPVA, cujas guias já estão sendo distribuídas aos
contribuintes. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito que V. Exa.

faça a recomposição do quorum". Caso não o haja, solicito que a reunião
seja encerrada.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada para recomposição de aquorumn. Com a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Responderam à chamada

48 Deputados. Portanto, há "quorum" para continuação dos trabalhos. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio Roberto.

O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais
pessoas presentes nas galerias, também gostaria de posicionar-me contra a
elevação da aliquota do IPVA.

Estamos aqui para protestar contra esse aumento de 33%, uma vez que a
inflação está de 5% a 6% ao ano. Vimos uma publicação no jornal ¶stado
de Minas" com o titulo Minas perdeu arrecadação", que diz o seguinte: KO

Governo mineiro perde arrecadação do Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA -, por causa da política tributária que adotou.
Somente com a Localiza, que detém 35% do mercado mineiro de locação de
veículos, a máquina arrecadadora da Fazenda perdeu aproximadamente
R$6.000.000,00 este ano".

A empresa deixou de emplacar 10 mil caros este ano, em Minas, devido à
aliquota de 3% cobrada pelo Estado. As outras unidades da Federação
estipularam uma taxa de 2% para as empresas que têm frotas de carro, fato
que levou a Localiza a emplacar seus automóveis no Paraná.

tom a necessidade de aumentar a produtividade e diminuir custos de um
setor altamente competitivo, a opção foi o Paraná, informa a direção da
Localiza. No próximo ano, a empresa vai adquirir mais 13 mil novos
veículos. Caso a Assembléia Legislativa aprove a redução da aliquota do
IPVA para os caros de frotas, a empresa pode voltar a fazer os
emplacamentos no Estado.

Entretanto, o emplacamento dos 10 mil carros já efetuado no Paraná será
renovado naquele Estado.A receita que viria desses veículos adquiridos
pela Localiza em 1997 está irremediavelmente perdida para Minas, informa a
empresa.
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A economia da Localiza foi de R$1.500.000,00, e o prejuízo do erário
mineiro, de R$6.000.000,00. A empresa pagou no Paraná R$3.000.000,00
pelos emplacamentos que, em Minas, custariam R$4.500.000,00. Além
disso, a Localiza recolheu, ainda, no decorrer do ano, mais de
R$1.500.000,00 de multas referentes a infrações de trânsito.

Os industriais mineiros também protestaram contra o pacote fiscal do
Governador Eduardo Azeredo. 'A indústria mineira espera do setor público a
redução das despesas, o aumento da eficácia e não concorda com essa
política de sempre aumentar os impostos para suprir as necessidades de
caixa', disse o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais
(FIEMG), Stefan Salej."

Meus senhores, temos essa preocupação. Vemos com grande tristeza que
o Governo realmente não faz economia e, sempre que lhe falta dinheiro,
parte para cima do povo, daqueles que realmente trabalham, para fazer
dinheiro. Numa época em que todos estamos vivendo um período difícil, o
Governo tem que entender a situação e fazer a sua parte, não apenas partir
para cima do empresariado, muitas vezes tratando o homem que trabalha,
que precisa se manter, quase como um bandido.

Então, é uma forma de dificultar. Vivemos uma crise realmente séria. Não
podemos aceitar. Temos que lutar e protestar contra essa atitude,
procurando formas de ajudar o próprio Governo e evitando que esses
impostos, principalmente o IPVA, que, num ano em que a inflação foi de 5%,
passa a ter um aumento de 33%, sem contar as multas, porque, se formos
contá-las, passará a quase 50%.

Portanto, vemos isso com tristeza, com , preocupação. O nosso partido, o
PMDB, não poderia deixar de protestar. E isso que gostaria de dizer. Não
podemos mais ficar assistindo a essa situação.

- O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado Mauri Torres,
em que solicita a retirada do seu requerimento anterior, que propunha a
manutenção da ordem da pauta. A Presidência defere o requerimento.

Votação; em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.425197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre o IPVA e dá outras providências. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Ermano Batista, em que solicita o adiamento da
votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.321197, do Deputado Gilmar
Machado, que estabelece as matérias de Filosofia e Sociologia como
disciplinas obrigatórias nas escolas públicas de 20 grau. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1' turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
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aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.321197 na forma do vencido em
1 0 turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.392197, da CPI do Sistema
Penitenciário, que dispõe sobre o número de Defensores Públicos no Estado.
A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Direitos Humanos opinou pela sua aprovação com a Emenda
no i, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela sua
aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Direitos Humanos.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração
Pública, que opinou pela rejeição das Emendas n°s 2 e 3.Em votação, o
projeto, salvo emendas. 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.Em votação, as Emendas n os 2 e
3, que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.392197 com a Emenda n° 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1.502/97, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do Governo do
Estado referentes ao exercício de 1996.Vem à Mesa requerimento do
Deputado Ermano Batista, em que solicita o adiamento da votação do
projeto.Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.548197, do Governador do
Estado, que altera a Lei n° 6.763, de 26112/75, que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Ermano Batista, em que solicita adiamento da
discussão do projeto. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.549197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos remuneratórios dos serviços extrajudiciais e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 e 2, que
apresenta.Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra, - o
Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, gostaria de registrar a nossa posição contrária ao Projeto de Lei
n° 1.549197, do Governador do Estado. Fica evidente, nesse projeto, que ele
decidiu jogar a incompetência da área econômica do seu Governo nas
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costas do povo, principalmente dos que precisam ter acesso ao direito da
justiça. Discordamos das taxas e, por isso, encaminhamos contrariamente.

- Vêm à Mesa:
"ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, membros do Colégio de Líderes,
acordam apresentar, em 20 turno, a Subemenda n° 1 à Emenda n o 2 ao
Projeto de Lei no i .549/97, a seguir redigida.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Bilac Pinto - Ivair Nogueira - Ronaldo Vasconcellos - Paulo Schettino -

Miguel Martini - Alberto Pinto Coelho - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira
Júnior - Wilson Pires - Marcos Helênio - Adelmo Carneiro Leão - Mauri
Torres.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.549197
Dê-se aos arts. 35 e 36 e ao Anexo do projeto a redação que se segue,

acrescentando-se, ainda, o seguinte art. 37:
'Art. 35 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais, lançados

ou não em livros de notas e em livros de registros públicos, praticados pelos
Tabeliães de Notas, Tabeliães de Protestos de Títulos, Oficiais de Registro
de Imóveis, Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civis das
Pessoas Jurídicas e pelos Oficiais de Registro de Distribuição de Protestos
será acrescido de 34% (trinta e quatro por cento), percentual que constituirá
receita adicional com a destinação prevista no art. 37.

Parágrafo único - A receita adicional prevista na letra "b do item 2 da
Tabela 1 e na letra "e" do item 6 da Tabela 4 será acrescida de 0,15% (zero
vírgula quinze por cento) sobre o valor patrimonial que exceder a quantia de
R$1 05.090,00 (cento e cinco mil e noventa reais).

Art. 36 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais, lançados ou
não em livros de registros públicos, praticados pelos Juízes de Paz e pelos
Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela será
acrescido de 18% (dezoito por cento), percentual que constituirá receita
adicional com a destinação prevista no art. 37.

Ad. 37 - A distribuição da receita adicional a que se referem os arts. 35 e
36 observará o seguinte:

- 92% constituirão receita corrente ordinária;
II - 6% serão destinados conforme os seguintes percentuais:
a) 3,6% para a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais;
b) 1,1% para a Associação dos Magistrados Mineiros;
c) 0,6% para a Associação dos Serventuários de Justiça;
d) 1,1% para a Associação Mineira do Ministério Público;
e) 0,4% para a Associação dos Juizes de Paz do Estado de Minas Gerais;
O 0,4% para o Instituto dos Advogados de Minas Gerais;
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g) 0,2% para a Associação dos Advogados de Minas Gerais;
h) 0,04% para o Sindicato dos Servidores da Justiça de 2 3 Instância do

Estado de Minas Gerais;
i) 0,56% para o Sindicato dos Servidores de Justiça de ? Instância do

Estado de Minas Gerais.
§ 1 0 - Ficam as entidades civis beneficiadas pelos recursos referidos no

inciso II obrigadas a aplicá-los exclusivamente em plano de assistência à
saúde de seus associados quando o percentual a elas destinado exceder 1%,
e em atividades de natureza cultural quando o percentual for igual ou inferior
a 1%.

§ 20 - Os percentuais referidos no inciso li deste artigo serão extintos em 1
de janeiro de 1999, destinando-se os respectivos valores ao Tesouro
Estadual na forma de receita corrente ordinária.

§ 30 - O valor global do repasse mensal a ser feito às entidades civis a que
se refere o inciso II não ultrapassará o valor global recebido no mês
correspondente no exercício de 1997.'.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
TABELA 1 - ATOS DE TABELIÃO

Emolum Receita Total
entos

R$	Adiciona	R$

1-Auto de aprovação de testamento

	

cerrado, com nota exigida pelo artigo 30,00	10,20 40,20
1.643, do O. Civil.
2- Escritura completa, compreendendo certidão ou transcrição
de
documento e primeiro traslado:
a) sem valor patrimonial	10,00	3,40 13,40
b) com valor patrimonial.

Valor-
R$

até 700.60	34,68	11,79 46,47
até 1.401 .2	56,55	19,23 75,78

o
até 3.503,0	81,97	27,87 109,84

o

	

até 7.006,0 113,50	38,59 152,09
o

até 14.012,	151,33	51,45 202,78
00
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até 28.024, 155,47	52,86 208,33
00

	

até 42.036, 245,91	83,61 329,52
00

até 56.048, 302,66 102,90 405,56
00

até 70.060, 365,72 124,34 490,06
00

	

até 105.09	460,30 156,50 616,80
0,00

	

acima de 105.09	566,40 199,38 785,78
0,00

c) Convenção de condomínio	23,96	8,15 32,11
- mais por unidade autônoma	2,25	0,77 3,02

constante da convenção
d) procuração e substabelecimento

de procuração, qualquer que seja o	6,31	2,15	8,46
número de outorgantes
e) procuração em causa própria, para alienação de bens -

metade dos emolumentos
previstos na letra "b" do número 2 desta Tabela.
O Retificação e ratificação, bem
como qualquer outra destinada a	6,00	2,04 8,04
integrar escritura anteriormente
lavrada
g) Revogação de testamento	16,00	5,44 21,44
h) Testamento	 60,00 20,40 80,40

Nota 1 - Havendo, na escritura, mais de um contrato ou
estipulação que, por sua autonomia,
possa ser objeto de outra escritura, os emolumentos serão

cobrados separadamente.
Nota II - Sendo objeto da escritura mais de uma unidade
imobiliária, será considerado o
valor de cada unidade para efeitos de cobrança de
emolumentos
Nota III - A escritura de permuta aplicar-se-á o critério da letra
"b" do número 2 desta
Tabela, em relação aos bens de cada permutante, fornecendo o
Serviço dois traslados
3- Pública Forma
a) mediante cópia manuscrita ou	1,51	0,51	2,01



datilografada, por folha
b) mediante cópia reprográfica, por

folha
4- Reconhecimento de Firma:
a) por assinatura aposta em presença

do Tabelião (Art. 369, do Código de
Processo Civil)
b) por assinatura, mediante confronto
com espécime arquivado em Cartório
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1,51	0,51	2,01

	

1,51	0,51	2,01

	

1,51	0,51	2,01

TABELA 2- ATOS DO DISTRIBUIDOR (Lei 6.935194, art. 11,
parágrafo único)

Ernolum Receita Total
entos

	

R$ Adiciona	R$

1-Averbação para alterar, baixar ou
cancelar registro de distribuição, a	2,00	0,66	2,66
requerimento ou por determinação
judicial.
2- Distribuição de Títulos para	4,50	1,53	6,03
Tabeliães de Protestos:

TABELA 3- ATOS DO TABELIÃO DE PROTESTO DE
TÍTULOS

Emolum Receita Total
entos

	

R$ Adiciona	R$

1- Averbação
a) de documento que afete o registro

ou pessoa nele figurada, de quitação
e de qualquer documento não
especificado, com ou sem valor
patrimonial
b) para cancelamento de registro.

2- Indicação de registro ou averbação,
com os números de livro e folha, bem
como valor e referência ao objeto
datada e assinada pelo Oficial ou por
Escrevente designado, incluída a

	

4,50	1,53	6,03

	

5,00	1,70	6,70

	

1,50	0,51	2,01
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busca, por nome de pessoa.
3- Liquidação ou retirada de titulo:
a) após o apontamento e antes da	2,25	0,76 3,01

intimação.
b) após a intimação e antes do protesto - os mesmos

emolumentos do número 4 desta Tabela.
Nota - Pela remessa de numerário a praça diversa, através de
via bancária, postal ou outro
meio, a pedido da parte, o Oficial cobrará 1% (um por cento),

sobre o valor a ser remetido,
descontado do autorizante, além das despesas respectivas.
4- Protesto completo de título cambial, compreendendo
apontamento, intimação,
instrumento e seu registro, sobre o valor do título.

Valor-
R$

	

até 35,03	3,15	1,07 4,22

	

até 70,06	7,57	2,57 10,14

	

até 210,18	15,14	5,15 20,29

	

até 420,36	24,59	8,36 32,95

	

até 700,60	37,20	12,65 49,55

	

até 1.751,5	52,97	18,01 70,98
O

	

até 3.503,0	71,85	24,44 96,32
o

	

até 7.006,0	97,10	33,01 130,11
o

	

até 17.515,	128,63	43,73 172,36
00

	

até 35.030,	169,61	57,67 227,28
00

	

acima de 35.030,	213,75	72,68 286,43
00

Nota 1 - Havendo mais de um	1,58
responsável, de cada.
Nota II - Se a intimação tiver de ser feita por edital, a despesa
com a sua publicação
caberá à parte, que juntará o comprovante

TABELA 4- ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Emolum Receita Total



entos
1 - Averbação com todas as	R$ Adiciona	R$
anotações e referências e outros
livros:
a) de cédula hipotecária.	 5,00	1,70	6,70
b) de contrato de promessa de compra e venda, cessão de

direitos e
promessa de cessão - os mesmos emolumentos da letra "e" do
n° 6 desta Tabela.
c) de construção, por unidade autônoma - os mesmos
emolumentos
da letra me" número 6 desta Tabela.
d) de qualquer documento que altere o valor do contrato, da
dívida
ou de coisa já constante no registro
- os mesmos emolumentos da letra "e" do n° 6 desta Tabela.
e) de qualquer documento que altere
o registro em relação à pessoa,	5,00	1,70 6,70
cláusula, condição, prazo,
vencimento, plano de pagamento ou
outras circunstâncias.
O de qualquer título, documento ou	5,00	1,70 6,70
requerimento sem valor patrimonial.
g) de quitação total ou parcial de
dívida constante de registro, qualquer 5,00	1,70	6,70
que seja o valor do recibo, do
instrumento particular ou da escritura.
h) para cancelamento de ônus e	5,00	1,70 6,70

direitos reais sobre imóveis
Í) para cancelamento de registro ou
averbação, independentemente do	5,00	1,70 6,70
valor patrimonial.
j) para cancelamento de inscrição de
memorial de loteamento ou de	5,00	1,70 6,70
incorporação imobiliária
2- Edital de intimação de promissário
comprador e qualquer outro, em
cumprimento à lei ou à determinação	1,50	0,17 1,67
judicial por pessoa intimada exclusive
despesas de publicação, se for o
caso.
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n
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2,00

6,70

8,41

6,31
1,50

6,31
3,00

6,31

1,50

6,31

3- Indicação de registro ou averbação,
com os números de livro e folha ou de
matricula, bem como referência ao	1,50	0,50
objeto, datada e assinada pelo Oficial
ou por Escrevente designado, incluída
a busca.
4- Levantamento de dúvida, na	5,00	1,70
hipótese de não se efetivar o registro.
5-Matrícula e cancelamento de	6,31	2,10
matricula de imóvel no livro de
registro geral.
6- Registro completo:
a) memorial de loteamento.
- pelo processamento.	 4,73	1,58
- por lote ou gleba do memorial	1,13	0,38
objeto de registro.
b) memorial de incorporação imobiliária.
- pelo processamento.	 4,73	1,58
- por unidade autônoma do memorial 2,25	0,75
objeto de registro.
c) convenção de condomínio, por escritura pública ou
instrumento particular.
- de edifício com até 12 (doze)	4,73	1,58
unidades.
- de edifício com mais de 12 (doze)	1,13	0,36
unidades, por unidade excedente.
d) escritura pública ou instrumento	4,73	1,58
particular, sem valor patrimonial.
e) escritura pública ou instrumento particular, com valor
patrimonial.

Valor-

até 700,60
até 1.401,2

o
até 3.503,0

o
até 7.006,0

o
até 14.012,

00

	

34,68	11,56 46,24

	

56,75	18,92 75,66

	

81,97	27,32 109,29

	

113,50	37,83 151,33

	

151,33	50,44 201,77
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até 28.024, 195,47	65,16 260,62

00
até 42.036, 245,91	81,97 327,88

00
até 56.048, 302,66 100,89 403,55

00
até 70.060, 365,72 121.91 487,62

00
até 105.09	460,30 153,43 613,73

0,00
acima de 105.09	586,40 195,47 781,87

0,00
7- Registro de Torrens, pelo registro completo e respectiva
matrícula
- os mesmos emolumentos da letra ne " do número 6 desta
Tabela.
Nota 1 - Havendo mais de um registro ou averbação no mesmo
titulo
apresentado, os emolumentos serão cobrados separadamente.
Nota II - Os emolumentos devidos pelo registro e pela
averbação de cédulas
de crédito industrial e de crédito rural são os estabelecidos na
legislação federal.
Nota III - Na cobrança de emolumentos devidos por atos
relativos ao
Sistema Financeiro da Habitação, atender-se-á à redução
prevista em lei federal.
Nota IV - Haverá acréscimo de 0,1% (zero vírgula um por
cento)
como receita adicional quando o valor patrimonial exceder a
R$ 105.090,00.
Nota V - Os emolumentos pela averbação de Termo de
Preservação
Permanente ou Reserva Florestal serão reduzidos a 50%.

TABELA 5- ATOS DE OFICIAL DO REG. DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS ÍNDICE: R$ 70.06

Emolum Receita Total
entos
R$ Adiciona R$
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01- Averbação
a) de documento, para integrar	1,50	051	2,01
registro, cada um.
b) de documento que afete o registro
ou pessoa nele interessada, de	1,50	0,51	2,01
quitação e de qualquer documento
não especificado, com ou sem valor
patrimonial.
c) para cancelamento de registro ou	2,00	0,68 2,68
averbação, com ou sem valor
patrimonial.
2- Certificado de apresentação,
protocolo e registro ou averbação,	1,50	0,51	2,01
lançado em outras vias ou

reproduções do documento original,
em cada cópia.
3- Intimação, a requerimento, por
determinação legal ou judicial, de	2,00	0,68 2,68
cada pessoa, além das despesas.
4- Protocolo e Remessa de carta,

	

documento ou qualquer outro papel,	2,00	0,68 2,68
exclusive o porte, por pessoa.
5- Registro completo, com anotações e remissões:
a) título ou documento com valor patrimonial, trasladação na
íntegra ou por extrato.	

TÍTUL
o

	

350,30	9,46	3,15 12,61

	

700,60	22,07	7,36 29,42

	

1.401,2	40,99	13,66 54,65
o

	

3.503,0	66,21	22,07 88,27
o

	

7.006,0	97,73	32,57 130,31
o

	

14.012,	135,57	45,19 180,76
00

	

28.024,	179,70	59,89 239,59
00

	

42.036,	230,15	76,71 306,86
00
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56.048, 286,90	95,62 382,52
00

56.048, 349,95 116,64 466,59
00

b) Título ou documento sem valor
patrimonial, traslado na íntegra ou por 3,15	1,05	4,20
extrato, inclusive carta de notificação

TABELAS-ATOS DE JUIZ DE PAZ
Emolum Receita Total

entos

	

R$	Adiciona	R$

1-Habilitação de casamento	11,00	1,98 12,98
(inclusive religioso para efeitos civis)
2- Pela diligência para celebração de casamento fora do serviço
da Serventia,
da casa do Juiz de Paz e de edifício público
a)nos perímetros urbano e suburbano 23,00 isento 23,00
b)fora dos perímetros urbano e 42,00 isento 42,00

suburbano
Nota 1 - A celebração de casamento é gratuita nos termos do
artigo 226, §1°,
da Constituição Federal.
Nota II - E gratuita a emissão de atestado de vida e residência,
de bons
antecedentes ou idoneidade moral e outros.

TABELA 7- ATOS DO OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS

Emolum Receita Total
entos
R$ Adiciona R$

1 - Averbação para retificar, restaurar
ou cancelar registro, inclusive	15,00	2,70 17,70
anotações por determinação judicial.
2- Habilitação e Celebração de Casamento:
a) Processamento de habilitação
compreendendo todos os atos e	40,00	7,20 47,20
termos, exclusive edital, publicação e
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parecer do Ministério Público
b)Havendo afixação de outra

jurisdição, inclusive e remessa da	20,00	3,60 23,60
respectiva certidão, mais
e) Diligência para celebração do casamento fora do Serviço, da
casa do
Juiz de Paz e de edifício público
-dentro da sede do distrito	95,00	1710 112,10
-fora da sede do distrito	 150,0	27,00 177,00

o
d)lnscrição de casamento religioso

	

para efeitos civis, inclusive o processo 40,00	7,20 47,20
de habilitação
3- Registro:
a)de nascimento, no prazo legal	15,00	2,70 17,70

	

b)de nascimento, 'fora do prazo legal 15,00	2,70 17,70
c)de óbito, no prazo legal	 15,00	2,70 17,70
d)de óbito, fora do prazo legal	15,00	2,70 17,70
e) de emancipação, interdição ou	15,00	2,70 17,70
ausência e sentenças judiciais
Ode adoção
Nota 1: O registro de óbito compreende o fornecimento da
certidão necessária ao enterro
4 - Transcrição:
a) de assento de nascimento,

	

casamento ou óbito de brasileiro em 25,00	4,50 29,50
pais estrangeiro
b) termo de opção pela nacionalidade 25,00	4,50 29,50

brasileira
5 - Conversão de união estável em	40,00	7,20 47,20
casamento

	

6 - Petições e requerimentos exigidos 9,00	1,62 10,62
por lei (cada)
7 - Certidão:
a) de documento ou de peças em autos, livros e

assentamentos arquivados
:
	-por folha	 10,00	1,80 11,80

	

-mediante processo reprográfico, por 5,00	0,90	5,90
folha acrescida à primeira
b) de fatos conhecidos em razão do	5,00	0,90 5,90

Ofício, por folha



c) negativa, por nome de pessoa	10,00	1,80 11,80
d) de revalidação, por nome de	10,00	1,80 11,80
pessoa
8- Microfilmagem	 2,00	0,36 2,36
9- Processamento de dados	2,00	0,36 2,36

TABELA 8- ATOS COMUNS A REGISTRADORES E
NOTÁRIOS

Emolum Receita Total
entos

	

R$ Adiciona	R$

1-Arquivamento por folha.	2,00	0,00	1,50
2- Autenticação de documento.	1,50	0,51	2,01
3- Busca em autos, livros e documentos arquivados, por
período de
05 (cinco) anos. 1,50 isento 1,50
Nota 1 - Não serão cobrados emolumentos a titulo de busca, se
dela resultar
o fornecimento de certidão.
4- Certidão.
a) de documento ou de peças em autos, livros e
assentamentos arquivados.
- por folha.	 2,25	0,77	3,02
- mediante processo reprográfico, por 1,50	0,51	2,01
folha acrescida á primeira.
b)de fatos conhecidos em razão do	2,25	0,77 3,02
Oficio, por folha.
c) negativa por nome de pessoa.	1,50	0,51	2,01
d) de revalidação, por nome de	1,50	0,51	2,01
pessoa.
Nota II - Os emolumentos das certidões a que se referem as
letras cu e 'd"
deste número, quando negativas de ônus reais, serão
acrescidas de R$1,00 e R$0,50,
respectivamente, por imóvel
5- Diligências, além de condução e hospedagem, quando for o
caso:
a) nos perímetros urbano e	3,50 isento 3,50
suburbano da sede do município.
b) no perímetro rural da sede do	6,00 isento 6,00
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município.
c) fora desses limites. 8,00 isento 8,00

Nota III - Considera-se folha, para efeito de cobrança de custas
e emolumentos,
a manuscrita ou datilografia que tiver 25 (vinte e cinco) linhas,
com o mínimo de
30 (trinta) letras ou 45 (quarenta e cinco) toques, nestes não se
incluindo os acentos.

TABELA 9-ATOS DO OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS.
ÍNDICE: R$: 70,06

Emolum Receita Total
entos

	

R$ Adiciona	R$

1- Averbação
a) de documento, para integrar	5,00	1,70 6,70
registro, cada um (sem valor
declarado)
b) de documento, para integrar registro, cada um (com valor
declarado,
os mesmos emolumentos da letra 'a' do número 4)
c) de documento que afete o registro
ou pessoa nele interessada, de	5,00	1,70 6,70
quitação de qualquer documento não
especificado, com ou sem valor
patrimonial.
d) para cancelamento de registro ou	5,00	1,70 6,70
averbação, com ou sem valor
patrimonial.
2 - Certificado de apresentação,
protocolo e registro ou averbação	1,00	0,34	1,34
lançado em outras vias ou
reproduções do documento original,
em cada cópia.
3- Matrícula de Periódicos e Tipografias:
a) pelo processamento.	 5,00	1,70 6,70
b) pela matrícula.	 15,00	5,10 20,10
c) por averbação - os mesmos emolumentos do número 1 desta
Tabela.



4- Registro completo, com anotações e remissões:
a) título ou documento com valor patrimonial, trasladação
na íntegra ou por extrato.

Emolum Receita Total
entos

	

R$	Adiciona	R$

	

até 10.000,	40,99	13,93 54,92
00

	

até 30.000,	66,21	22,51 88,72
00

	

até 200.00	97,73	33,23 130,96
0,00

	

até 500.00	135,57	46,09 181,66
0,00

	

acima de 500.00	179,70	61,10 240,80
0,00

b) Contrato, estatuto e qualquer outro ato constitutivo de
sociedade
ou associação civil e fundação.
- com valor patrimonial, os mesmos emolumentos da letra "a"
deste número.
- sem valor patrimonial.	 15,00	5,10 20,10
c) Ato ou documento emanado de sociedade ou associação civil
e de fundação
para validade contra terceiros.
- com valor patrimonial, os mesmos emolumentos da letra "a"
deste número.
- sem valor patrimonial.	 6,00	2,04	8,04
d) Livro de contabilidade	 5,00	1,70	6,70
(encadernado)
e) Livro de folhas soltas	 7,00	2,38	9,38
f) Abertura ou cancelamento de Filial, por unidade (com valor
patrimonial,
os mesmos emolumentos da letra a"
deste número).

g) Abertura ou cancelamento de Filial,

	

por unidade (sem valor patrimonial)	15,00	5,10 20,10

TABELA 10- MULTA PELA FALTA DE AFIXAÇÃO DE TABELA
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DE EMOLUMENTOS

Primeira Infração.... R$	Reincidência.....2
110,00	 40,00"

SUBEMENDA N°2 À EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N°1.549/97
Acrescente-se ao art. 35, com a redação dada pela Emenda n° 2, o

seguinte parágrafo:
"Art. 35	..............
§ .... - Do percentual de 34% (trinta e quatro por cento), acrescido ao valor

total dos emolumentos e que constitui, nos termos deste artigo, receita
corrente ordinária do Tesouro Estadual, 36% (trinta e seis por cento) passam
a constituir receita do Fundo Penitenciário Estadual.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: Deve-se garantir recursos para o Fundo Penitenciário

Estadual de forma a possibilitar a atuação do Estado em uma das áreas mais
importantes de atuação da administração pública. Trata-se de matéria
urgente e, conforme apontou CPI recentemente concluída nesta Casa, das
mais relevantes para o Estado. Ressalte-se que a proposta não aumenta a
despesa prevista, simplesmente redireciona os recursos já previstos no
projeto Assim sendo, contamos com o apoio dos Deputados para a sua
aprovação nesta Casa.

SUBEMENDA N°3 À EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.549197
Acrescente-se à letra "b" do número 4 da Tabela n° 9 - do Registro Civil

das Pessoas Jurídicas, onde couber, a expressão ae alterações".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Esta proposta de emenda visa a aprimorar a Tabela n° 9,

estabelecendo, com clareza, os emolumentos para os atos ali descritos,
evitando-se a interpretação, que não se toma aconselhável para a questão.
A proposta não visa a modificar ou majorar valores de emolumentos, mas
tão-somente regular com transparência o assunto.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentada ao projeto uma subemenda à Emenda n° 2, do Deputado Gilmar
Machado, que recebeu o n°2, uma subemenda à Emenda n°2, de autoria do
Colégio de Líderes, que recebeu o n° 1, e uma subemenda do Deputado
Anderson Adauto, que recebeu o n° 3, e que, nos termos do § 40 do art. 189
do Regimento Interno vai submeter as subemendas a votação,
independentemente de parecer.

Questão de Ordem
0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, como V. Exa. pode perceber
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de plano, parece-me que não há número regimental para começarmos a
reunião. Peço a V. Exa. que faça a chamada para recomposição de
"quorum" por favor.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano a existência de "quorum"
• Em votação, o projeto, salvo emenda e subemendas. 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. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, sem parecer. Os
Deputados que a aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votação, a Subemenda n° 2 à Emenda n° 2, sem parecer. Os
Deputados que a aprovam permaneçamcomo se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votação, a Subemenda n°3 à Emenda n° 2, também sem
parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Com a aprovação das subemendas, fica prejudicada a
Emenda n° 2. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
1.549197 com a Emenda n° 1 e as Subemendas n°5 1, 2 e 3 à Emenda n° 2.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.499197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal e a quitação de
crédito tributário inscrito em dívida ativa por empresas interessadas em
incentivar projetos culturais, por meio de apoio financeiro, no Estado de
Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n°
1.499197 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.089197, do Deputado Ivo
José, que regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do
Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre a assistência social às populações
de áreas inundadas por reservatórios e dá outras providências. A Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.089197 na forma do vencido em
1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 478195, do Deputado Marcos
Helênio, que dispõe sobre o livre acesso da sociedade aos estabelecimentos
policiais e carcerários. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela
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constitucionalidade do projeto com a Emenda n o i, que apresenta. A
Comissão de Defesa Social perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Aprovado o
Substitutivo n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovado,
em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 478195 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 623195, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que institui gratificação por trabalho notumo para
servidor do Quadro do Magistério. A Comissão de Constituição e Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela
rejeição do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem â Mesa:
EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI N° 623195

Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Au. 1°- Fica acrescido ao ai. 12 da Lei n°10.745, de 26 de maio de 1992,

o seguinte parágrafo único:
Art. 12- .....................
Parágrafo único - O disposto neste artigo estende-se a todos os servidores

públicos estaduais que exerçam suas atividades em unidades de ensino no
período compreendido entre 19 (dezenove) floras e 23 (vinte e três) horas do
dia.".

Sala das Reuniões, 1 0 de julho de 1997.
Maria José Haueisen
Justificação: O Substitutivo n° 1, proposto pela Comissão de Constituição e

Justiça ao Projeto de Lei n° 623195, adequou a redação original do projeto,
mas deixou de contemplar os demais servidores que exercem suas
atividades em estabelecimentos de ensino com a possibilidade do
recebimento de gratificação por trabalho noturno. Para corrigir essa falha,
apresentamos esta emenda, que tem a finalidade de estender o benefício
aos servidores do Quadro Permanente.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, a
Deputada Maria José Haueisen apresentou a Emenda n° 1. Nos termos do §
20 do art. 195 da Resolução n° 5.065, de 1990, a Presidência encaminha a
emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para receber
parecer.
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Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 627195, do Deputado Raul

Lima Neto, que dispõe sobre a conservação das nascentes naturais e o
saneamento dos cursos de água e lagos do domínio estadual e dá outras
providências.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, estou pedindo a palavra pela

ordem para fazer duas comunicações a esta Casa. A primeira delas é para
dizer, com muito orgulho, que a UNALE passa a ser, a partir de hoje,
presidida por um parlamentar mineiro: acabamos de assumir a Presidência
da UNALE. O Presidente anterior assumiu a secretaria e nos comunicou este
fato.

O segundo fato, Sr. Presidente, também dentro desse mesmo raciocínio,
que faço questão de trazer a público é que, como Presidente da UNALE, e já
como membro e como Vice-Presidente, tínhamos o dever e o cuidado de
zelar pela independência e pelo fortalecimento do Legislativo. Enquanto
membro da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, sinto-me honrado por
ter o título de Deputado, representando os mineiros nesta Casa. É meu
dever, enquanto parlamentar, zelar para que o nome da Assembléia seja
exaltado para que este Poder se revista cada vez mais de força, de respeito
e de independência diante da sociedade. Na reunião da Comissão de
Fiscalização Financeira a que presidi esta semana houve um incidente
durante a discussão e a votação de um projeto de lei, e eu, na qualidade de
Presidente, senti-me ofendido como cidadão, como homem, como
parlamentar e como Presidente da Comissão. Enquanto homem e enquanto
cidadão pude trabalhar os meus sentimentos, pude trabalhar a minha revolta,
pude trabalhar o meu lado emocional e de fato consegui tirar do meu
coração qualquer sentimento e perdoar. De fato, não ficou nada contra o
parlamentar que, num momento de infelicidade, de nervosismo,
conseqüência dos trabalhos, conseqüência do cansaço, foi infeliz na sua
colocação. Enquanto parlamentar, também é fácil administrar, uma vez que
compreendemos que os parlamentares estão sujeitos a uma série de
pressões e, por isso, muitas vezes, nos exaltamos enquanto parlamentares,
e é compreensível.

Mas, enquanto Presidente, responsável pela manutenção da ordem e da
solenidade, presidindo uma comissão, fiz uma avaliação, e a minha
consciência me diz que não tinha o direito de me omitir enquanto Presidente
da Comissão. Se procedi inconvenientemente como Presidente, quero ser
avaliado pela Corregedoria e pela Mesa. E se procedi indignamente
enquanto Presidente e se assim for a conclusão da Mesa e do Corregedor, a
partir do momento em que eu souber que procedi indignamente enquanto
Presidente, informo aqui, neste momento, que renunciarei ao meu mandato,
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pois não quero, de forma nenhuma, atrapalhar os trabalhos desta Casa nem
ferir a dignidade do cargo de um parlamentar como Presidente de uma
Comissão. No momento em que a Corregedoria e a Mesa considerarem que,
enquanto Presidente, não fui oportuno, renunciarei à Presidência da
Comissão, tão logo tenha conhecimento desse resultado. Mas se o
julgamento for diferente, quero deixar claro que não desejo punição rigorosa,
de forma alguma, não trago nenhum sentimento negativo no meu coração,
mas cumpre-me o dever de zelar, enquanto Presidente, pelo bom nome de
meu trabalho. Peço que a Mesa e a Corregedoria tomem as providências no
sentido de evitar que fatos desagradáveis como aqueles venham a acontecer
novamente.

Estou entrando com um requerimento, com um oficio, encaminhado à
Mesa e estou comunicando a todos que o faço na qualidade de Presidente,
no sentido de preservar a imagem do parlamentar. Acho que cada um de
nós, parlamentares, tem o direito de expressar o seu sentimento desde que
esses sentimentos não firam a dignidade do exercício parlamentar e,
principalmente, não firam a dignidade do cargo no qual os parlamentares
estão investidos. Faço esse comunicado esperando que haja compreensão
de todos e, acima de tudo, que o parlamentar que for infeliz tenha a
oportunidade de fazer uma reavaliação para que cada um de nós contribua,
cada vez mais, para o fortalecimento deste Poder, para o decoro
parlamentar, para o respeito que a sociedade tem, e cada vez mais deve
crescer, pelos seus representantes. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pedi a palavra
para dizer que o Deputado Miguel Martini, como Presidente da Comissão
Financeira e Orçamentária, tem desempenhado nesta Casa um trabalho
sério, competente, sempre presente à frente da referida Comissão. Queria
aqui, do Plenário, de público, apoiar o trabalho que tem feito, aguardando
que a Mesa da Assembléia possa se pronunciar a respeito dessas
dificuldades enfrentadas pelo Deputado Miguel Martini. Obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Amaldo Penna - Quero ratificar as palavras do Deputado João
Leite. Seria desnecessário dar testemunho do trabalho do Deputado Miguel
Martini nesta Casa e à frente da Comissão que dirige com competência
desde o início desta legislatura, até porque, hoje, através dos meios de
comunicação, especialmente através da TV Assembléia, toda a comunidade
pode avaliar esse trabalho, acompanhando a atuação desse Deputado.
Fazemos coro com o Deputado João Leite no sentido de que a Corregedoria
e a Mesa apurem os fatos e adotem as providências a fim de preservar,
como pretende o Deputado Miguel Martini, a dignidade da Presidência de
uma comissão desta Casa.
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Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente -. A Presidência prorroga, de ofício, a presente reunião
por mais 1 hora.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI N° 627195
Suprima-se o art. 40.
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1997.
José Militão
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto emenda
do Deputado José Militão,. que recebeu o n° 1. Nos termos do § 2 0 do art.
195 da Resolução n° 5.065, de 1990, a Presidência encaminha a emenda
com o projeto à Comissão de Meio Ambiente, para parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Uma Neto- Gostaria de dizer que o nosso companheiro

Miguel Martini honra esta Casa. Acho que todo parlamentar que trabalha
com ele e tem a oportunidade de com ele conversar encontra em sua pessoa
um companheiro, um amigo, um cristão, um católico realmente convertido
ao Senhor Jesus Cristo. Acho que ele se encontra um pouco nervoso, mas
tenho a dizer que todos aqui gostam muito dele.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 716196, do
Deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre a inscrição em concurso público
para o ingresso na administração pública estadual. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Defesa do
Consumidor opinam por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação na forma do Substitutivo n o i, da Comissão de Justiça, com a
Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, que
recebeu parecer pela aprovação, salvo a emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 716196
na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 888196, do Deputado Bilac
Pinto, que institui para os municípios que abrigam reservatórios de água para
exploração econômica compensação financeira pelo resultado da
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comercialização do produto por parte de concessionárias do serviço. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 868196 na forma do vencido em 10

turno. À Comissão de Redação.
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 913196, do Deputado Jorge

Hannas, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel de
propriedade do Estado ao Município de Matipô. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 tumo, o
Projeto de Lei n° 913196 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.145197, do Deputado Wilson
Pires, que inclui no currículo do ensino médio a disciplina Primeiros
Socorros. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto
com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Educação opina
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado, ficando prejudicadas as Emendas
n°sl e 2. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 tumo, o Projeto de Lei n°1.145/97
na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Educação.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.176197, do Deputado João
Batista de Oliveira, que proíbe a cobrança de taxas, mensalidades e
contribuições nas escolas da rede estadual e dá outras providências. A
Comissão de Justiça opina pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Educação opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de
Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Educação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado, ficando prejudicadas as Emendas
n°s 1 e 2. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.176197
na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.



38
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.212197, da Deputada Maria

José Haueisen, que disciplina o afastamento remunerado de servidores
públicos candidatos a cargos eletivos. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com a Emenda
no i, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo no i. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está aprovado o Substitutivo n° 1,
ficando prejudicada a Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o
Projeto de Lei n° 1.212197 na forma do Substitutivo no i. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 1.243197, do Deputado Olinto
Godinho, que proíbe a implantação de descontos nos vencimentos do
servidor público sem seu prévio conhecimento. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 tumq, do Projeto de Lei n° 1.237197, da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais, que inclui conteúdos relacionados com o
tema direitos humanos nos currículos escolares. A Comissão de Educação
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 tumo, o Projeto de Lei n°
1.237197 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o i .285/97, do Deputado
Gemido Rezende, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se incluir a matéria
Língua Espanhola nos currículos do ensino fundamental das escolas
estaduais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto.
A Comissão de Educação opina por sua rejeição. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado. Arquive-se.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.336197, do Deputado José
Militão, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de preços em
produtos comercializados no varejo e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há
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oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.450197, do Deputado Bené
Guedes, que altera o art. 20 da Lei no 11.488, de 1316194, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Ervália. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 10

turno, o Projeto de Lei n° 1.450197 na forma do Substitutivo n o i. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto
O Deputado Péricles Ferreira - Aproveitando esta oportunidade, queríamos

não só declarar o nosso voto favorável, mas também congratular-nos com o
ilustre Deputado Miguel Martini, por sua investidura no cargo de Presidente
da UNALE. Temos acompanhado a sua dedicação. Temos de louvar esse
acontecimento, em razão, principalmente, do que ele tem feito por essa
entidade e do resgate por ele promovido dos direitos dos parlamentares,
principalmente dos que precisam do bom funcionamento dessa entidade.
Rogamos a Deus que o inspire e continue dirigindo o seu caminho à frente
da entidade, para que ela possa se robustecer e atender, cada vez mais, aos
seus filiados.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um

por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s
1.137197, do Deputado José Bonifácio, que altera o art. 1 0 da Lei n° 12.459,
de 1311197; e 1.478197, do Governador do Estado, que altera dispositivos da
Lei n° 11.406, de 2811194, que reorganiza o !PSM (À sanção.); dos Projetos
de Resolução n°s 1.51 8/97, da Mesa da Assembléia, que extingue cargos e
funções gratificadas da Secretaria desta Assembléia; 1.533197, da Mesa da
Assembléia, que dispõe sobre a remuneração do Governador e do Vice-
Governador do Estado, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de
Estado para o exercício de 1998; 1.554197, dos Deputados Sebastião
Helvécio e José Maria Barros, que aprova convênio celebrado entre os
Municípios de Chácara e de Juiz de Fora para modificação de limite
territorial (A promulgação.); e do Projeto de Lei Complementar n° 23197, do
Governador do Estado, que altera a Lei n°5.301, de 16110169 (A sanção.).

Encerramento
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O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência

encerra a reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 23, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária de amanhã, às 14 horas,
com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 24 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22112197
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2° Parte (Ordem do
Dia): Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Iva José -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - lrani Barbosa - lvair
Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
1-lannas - José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen
- Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amara! - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - 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. 2°-secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte

Ata
- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.



rÀ

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, conforme V. Exa. pode

observar, não temos quorum" para a continuação dos nossos trabalhos.
Portanto, eu pediria a V. Exa. que encerrasse, 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 as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 23, às 9 e às
20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma
data às 14 floras, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 241 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 23112/97
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: Ata - 2 3 Parte (Ordem do
Dia): Inexistência de "quorum" qualificado para votação - Discussão de
Proposições: Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n° 50197; apresentação de emenda; encerramento da discussão - Discussão,
em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.547197; encerramento da discussão -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.548197; apresentação das
Emendas n°s 1 a 6; encerramento da discussão - Questão de ordem -
Encerramento.

Comparecime:to
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Gtycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - tbrahim Jacob - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos
Nelênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa
- Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Scflettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêrnolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo
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Vasconceltos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - 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. 2°-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 52Seci.etária nas funções de 20-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

passar à? Parte da reunião, quando verifica, de plano, a inexistência de
«quorum" para a votação das matérias constantes na pauta, mas que o há
para discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à

Constituição n° 50197, do Deputado Dílzon Meio, que acrescenta ao art. 162
da Constituição do Estado os ? e 20. A Comissão Especial opina pela
aprovação da proposta na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos.

-Vem à Mesa:
EMENDA N°1 A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 50197
Dê-se a seguinte redação ao art. 20:
"Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 1999.".
Sala das Reuniões de dezembro de 1997.
Ermano Batista - Elbe Brandão - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -

Sebastião Costa - José Maria Barros - Hely Tarqüínio - Wilson Pires - José
Militão - Paulo Piau - Olinto Godinflo - João Leite - Aílton Vilela - Mauri
Torres - lbrahim Jacob - José Braga - Ambrósio Pinto - Alencar da Silveira
Júnior - Miguel Martini - Wanderley Ávila - Miguel Barbosa - João Batista de
Oliveira - Francisco Ramalho - Dimas Rodrigues - Jorge Hannas - Paulo
Pettersen.

ACORDO DE LIDERANÇAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem acordam em que a Emenda n° 1 à

Proposta de Emenda à Constituição n° 50197 seja votada
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independentemente de parecer.

Sala das Reuniões, 23 de dezembro de 1997.
Bilac Pinto - Anderson Adauto - Wilson Pires - Adelmo Carneiro Leão -

Marcos Helênio - Mauri Torres - Ajalmar Silva.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada a Emenda n° 1, do
Deputado Ermano Batista e outros, e que acolhe e determina o cumprimento
do Acordo de Lideranças sobre a votação da emenda independentemente de
parecer.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.547197, do Governador do
Estado, que estabelece condições para o transporte e a comercialização, no
Estado, de carne e de produto de origem animal e seus derivados. A
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Defesa
do Consumidor opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de
Defesa do Consumidor. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.548197, do Governador do
Estado, que altera a Lei n° 6.763, de 26112175, que consolida a legislação
tributária do Estado e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.548/97

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 100 da Lei n°6.763, de 26112175, a que se refere o art. 1 0 do

projeto, a seguinte redação:
"Art. 100 - A receita proveniente da arrecadação da taxa judiciária

ingressará no caixa do Tesouro Estadual na forma de recursos ordinários
livres.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Arnaldo Penna

EMENDA N°2
Dê-se nova redação ao art. 10:
"Art. 1°- ..............
Ad. 107- .............
II - por ocasião da propositura da ação.".
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 1997.
Anderson Adauto
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EMENDA N°3

Dê-se a seguinte redação ao § 3 0 do art. 56, que recebe nova redação
dada pelo art. 10:

aArt. 10 .
Art. 56- ...............
§ 3°- O auto de infração só poderá ser expedido após a lavratura do termo

de ocorrência ou de apreensão, depósito e ocorrência.".
Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Anderson Adauto

EMENDA N°4
Dê-se a seguinte redação ao § 4 0 do art. 56, que recebe nova redação

dada pelo art. 10:
Art. 1 0 - ..............

Art. 56- ...............
§ 40 - ....................
1,15% (quinze por cento), quando se tratar da hipótese prevista no inciso

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 1997.
Anderson Adauto

EMENDA N°5
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Estão isentas do pagamento da taxa judiciária as ações cujo valor

da causa não ultrapasse R$500,00 (quinhentos reais).".
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 1997.
Anderson Adauto

EMENDA N°6
Dê-se a seguinte redação ao § 40 do art. 120, que recebe nova redação

dada pelo art. 10:
"Art. 1°- ...............
Ari. 120- ..............
§ 40 - Na hipótese de pagamento parcelado, as multas serão:
1)15% (quinze por cento), quando se tratar de crédito previsto no inciso 1;".
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 1997.
Anderson Adauto
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto as
Emendas n°s 1, do Deputado Arnaldo Perna; 2 a 6, do Deputado Anderson
Adauto, e que, nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, vai
submeter as emendas à votação, independentemente de parecer.

Questão de Ordem
0 Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que encerre
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os trabalhos, uma vez que não há "quorum".

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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do
dia já publicada, bem como para a extraordinária, também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2423 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28112197
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2° Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 20 turno, do
Projeto de Lei n° 1.547197; apresentação da Emenda n o i; encerramento da
discussão; leitura da Emenda n° 1; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação na forma do vencido em 1 0 turno; verificação da votação;
ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação - Suspensão e
reabertura da reunião - Encerramento.

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

Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - lbrahirn Jacob - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Leonidio Bouças Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Rêrnolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h11min, a lista de

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

ta Parte

Ata
- O Deputado Alberto Pinto Coelho, 20-Secretário	hoc", procede à

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.547197,

do Governador do Estado, que estabelece condições para o transporte e a
comercialização, no Estado, de carne e de produto de origem animal e seus
derivados. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.547/97

Acrescente-se onde convier.
"Art. .... - As prefeituras municipais que implantarem matadouros nas

condições exigidas pela legislação terão prioridade na obtenção de
financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais - BDMG -, na proporção de 90%(noventa por cento) do investimento
realizado.".

Sala das Reuniões, 26 de dezembro de 1997.
Wilson Pires
Justificação: A implantação de matadouros municipais depende da

existência de condições econômicas para tal. De modo geral, os pequenos
municípios não têm recursos disponíveis. Nesse sentido, a aplicação de
recursos por via do BDMG propiciará a formação de consórcios
intermunicipais, dando aos pequenos municípios condições especiais de
financiamento, de modo a tomar o empreendimento viável.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, o
Deputado Wilson Pires apresentou ao projeto a Emenda n° 1, nos termos do
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§ 40 do art. 189 do Regimento Interno. A Presidência vai submeter a emenda
a votação, independentemente de parecer. Com a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder à leitura da emenda.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - (- Lê:)
- A Emenda n° 1, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada nesta ata.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados

que o aprovam permaneçam corno se encontram. (-Pausa.) Aprovado.
• Deputado Gilmar Machado - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados. Com a presença do

Presidente, são 39 Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do
projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os
Deputados que a aprovam permaneçam corno se encontram. (-Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n°
1.547197 na forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1. A Comissão
de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por alguns

minutos, para aguardar que sejam preenchidos os pressupostos regimentais
para apreciação do Projeto de Lei n° 1.425197. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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 as extraordinárias de logo mais, às 14 e às 20 horas; do
dia 29, às 9, às 14 e às 20 horas; do dia 30, às 9 e às 20 horas, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a ordinária do dia 30, às 14
horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 243v REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28112197
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata -? Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da reunião -
Prorrogação da reunião - Suspensão e reabertura da reunião -
Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - lvair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga
- José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péflcles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h10min, 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.

12 Parte

Ata
- O Deputado Mauro Lobo, 20-Secretário uad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

Palavras do Sr. Presidente
0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que recebeu o Ofício
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n° 37197, do Governador do Estado, solicitando seja atribuído regime de
urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 1.425197. Assim sendo, a
Presidência passa a fazê-lo, nos termos do art. 208 do Regimento Interno.

Informa, ainda, que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto de Lei n°
1.547197, em virtude de sua aprovação na reunião extraordinária realizada
hoje, pela manhã.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião até que sejam

preenchidos os pressupostos regimentais para apreciação do Projeto de Lei
n° 1.425197. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência prorroga, de ofício, esta reunião até às

l9hSgmin.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião, pois o Projeto de Lei
no 1.549197 ainda não se encontra em condições de ser apreciado.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento
• Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a Presidência

a encerra, convocando os Deputados para as extraordinárias de logo mais,
às 20 horas; de amanhã, dia 29, às 9, às 14 e às 20 horas; do dia 30, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
ordinária do dia 30, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 65a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL

As dez horas do dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe
Brandão, Roberto Amaral e Maria José Haueisen, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo
Piau, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Roberto Amaral que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A reunião se destina à discussão
dos problemas decorrentes da desativação da empresa Industrial Malvina
S.A., localizada no Município de Bocaiúva. A Presidência convida os Srs.
James Eustáquio Barbosa Ladeia, Assessor de Governo para Assuntos da
Reforma Agrária; Ricardo Afonso Veloso, Prefeito Municipal de Bocaiúva, e
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Alberto Guimarães Andrade, Procurador-Geral da Fazenda Estadual, para
tomarem assento à mesa e registra, ainda, a presença dos Srs. Manoel Xisto
de Souza, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bocaiúva;
Maria Antônia Costa Nogueira, Diretora de Política Agrária da FETAEMG;
Juarez Teixeira Santana, Eugênio da Conceição Santos e Almir Braselino de
Alquimim, representantes dos trabalhadores rurais da Industrial Malvina SÃ.;
Maria do Rosário Oliveira Costa, representante do Pólo Regional Norte da
FETAEMG; Arnaldo Brasil e Carlos Henrique Torres, representantes do
INCRA. A Presidência solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à
leitura da correspondência. Usam da palavra, para os comentários iniciais,
os Deputados Roberto Amaral e Marcos Helênio. A seguir, inicia-se a fase de
exposição, seguida de amplo debate entre Deputados e convidados. Os
Deputados Marcos Helênio e Elbe Brandão encaminham requerimentos à
Mesa, os quais são recebidos para posterior votação. O Presidente informa
que os assuntos ventilados na reunião encontram-se registrados nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Maria José Haueisen - Roberto

Amaral.
ATA DA 71 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA

E POLÍTICA RURAL
Às dez horas e quinze minutos do dia cinco de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Wilson Pires (substituindo,
respectivamente, aos Deputados Maria José Haueisen e Paulo Piau, por
indicação das Lideranças do PT e do PFL), membros da Comissão
supracitada. Encontram-se presentes, também, os Deputados Gilmar
Machado e Maria Olívia. O Deputado Adelmo Carneiro Leão assume a
Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a obter esclarecimentos sobre os problemas relativos à
comercialização de frutas na CEASA desta Capital, especialmente o abacaxi
produzido no Triângulo mineiro, e a apreciar o Requerimento n° 2.378197, da
Deputada Elbe Brandão, constante na pauta. A Presidência procede à leitura
da seguinte correspondência: oficio do Diretor de Política Agrícola da
FETAEMG, em que convida os membros da Comissão para participar do
Seminário Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural, de 4 a 6111197;
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Ofícios n°s 162,187 e 534197, do Presidente da EMATER-MG, que dispõem
sobre municípios mineiros selecionados para ser atendidos na modalidade
infra-estrutura e serviços do PRONAF, e ofício contendo listagem de livros e
seus respectivos preços, da Livraria e Editora Agropecuária, do Município de
Guaíba, RS. A seguir, a Presidência registra as presenças dos Srs. Gilson
dos Santos Neves, Chefe do Departamento Técnico da CEASA de Belo
Horizonte; Rubens Ramalho Sobrinho, representante da EMATER-MG;
Euripedes Lima Andreani e Rosimar Ferreira Fontes, respectivamente,
Prefeito e Secretário Municipal de Agricultura de Monte Alegre de Minas, e
Elson Ferreira de Moura, Presidente da Cooperativa Agrícola do Triângulo
Ltda. - CATRIL. Verificadas as presenças do Presidente, Deputado Paulo
Piau, e da Vice-Presidente, Deputada Elbe Brandão, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão passa a Presidência ao Deputado Paulo Piau, que cede a
palavra à Deputada Maria Olivia, autora do requerimento que motivou os
convites às autoridades presentes. Esta parlamentar tece considerações
iniciais, após o que os expositores discorrem sobre o tema em questão e, na
fase dos debates, respondem às perguntas formuladas pelos parlamentares.
A Presidência retira de pauta o Requerimento n° 2.378197, da Deputada Elbe
Brandão. Encerrada a 1a Parte da reunião, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão apresenta requerimento solicitando sejam convidados os Srs. Melchior
Augusto de Meio e Ivan Sebastião Barbosa Afonso, respectivamente,
Superintendente e ex-Procurador Regional do INCRA, para prestarem
esclarecimentos sobre o andamento da reforma agrária em Minas Gerais e
as razões que resultaram no afastamento do Procurador Regional desse
Instituto; a Deputada Maria Olivia apresenta requerimento em que solicita a
realização de gestão junto à Superintendência Regional do Banco do Brasil
no Triângulo mineiro com vistas a dilatar o prazo de pagamento da dívida
atual da CATRIL com a CREDIMAM; a Deputada Etbe Brandão apresenta

3 requerimentos em que solicita se oficie ao Secretário da Agricultura com
vistas ao cumprimento do convênio firmado com o Município de Monte
Alegre de Minas, que dispõe sobre a entrega de um trator agrícola destinado
ao atendimento dos produtores rurais desse município, e seja marcada
audiência com o Presidente do Banco do Nordeste do Brasil para se discutir
a prorrogação automática do Fundo Constitucional do Nordeste - FNE - para
os produtores do Norte de Minas e a estratégia de comercialização futura
para viabilizar a capacidade de pagamento da dívida já contraída; o
Deputado Paulo Piau procede à leitura de requerimento do Deputado Antônio

. Júlio em que solicita seja feita visita da Comissão ao Município de Pará de
Minas com a finalidade de se ouvirem representantes de entidades ligadas à
avicultura em Minas Gerais. Colocados em votação, cada um por sua vez,

;	são aprovados os requerimentos. 0 Deputado Paulo Piau passa a
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Presidência à Deputada Elbe Brandão e apresenta requerimento solicitando
seja convidado o Sr. Pauto Roberto Bernardes, assessor da CNA-FAEMG,
para discutir a importação de leite no Estado em reunião da Comissão.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a
Presidência, o Deputado Paulo Piau tece comentários finais sobre o tema
debatido, agradece o comparecimento dos convidados e suspende a reunião
por alguns minutos, para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, verifica-
se a presença dos mesmos Deputados. O Presidente solicita à Deputada
Elbe Brandão que proceda à leitura da ata da reunião, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença e o apoio dos parlamentares às atividades
desenvolvidas pela Comissão e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Adelmo Carneiro Leão - Wilson

Pires.
ATA DA l  REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Ivair Nogueira, Durval Angelo e Miguel Martini,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Durval Ângelo que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Em
seguida, o Presidente procede à leitura da seguinte correspondência: ofícios
da Faculdade Mineira de Direito - PUC -, solicitando a esta Comissão que
envie àquela Faculdade sugestão de um nome de personalidade que se
destacou na defesa dos direitos humanos no Brasil para receber o Prêmio
Sobral Pinto; da Prefeitura de Belo Horizonte, da Associação Municipal de
Assistência Social - AMAS -, e da Comissão Européia, convidando para a
inauguração de suas brinquedotecas; do Vereador César Masci, 1°-Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, encaminhando cópia da
moção de solidariedade do Vereador Rogério Correia em vista do incêndio
ocorrido nesta Casa durante os trabalhos da CPI do sistema carcerário; do
Sr. Carlos Alberto de Souza, apresentando denúncia referente à indenização
paga pelo Estado para a desapropriação de seu imóvel; da detenta Santuza
Fátima Fontes Mendes, solicitando visita do Deputado João Leite à Policia
Federal; do Sr. João Batista de Souza, apresentando denúncia contra o Sr.
Jaime Silvestre, Juiz de Direito, por abuso de poder e autoridade; dos
detentos da Cadeia Pública de Ouro Preto, denunciando várias
irregularidades e solicitando a visita desta Comissão à referida cadeia para a
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comprovação dos fatos; do detento José Carlos Borges, alegando ter
confessado sob tortura um crime que não cometeu; do Sr. Gemido Jabbur,
Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, encaminhando cópia do
Requerimento no i .045/97, em que se solicita a elaboração por esta Casa de
um plano diretor penitenciário para o Estado; do Sr. Paulo Henrique Lanza
dos Santos, Presidente em exercício da Câmara Municipal de Sete Lagoas,
encaminhando cópia de requerimento do Vereador Mário Sérgio Dias de
Vasconcelos Costa, em que solicita o apoio dos Deputados Estaduais aos
policiais militares afastados do serviço por participação em greve; e do Sr.
Cássio de Souza Salomé, Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais,
encaminhando cópia da decisão de interdição das celas da Delegacia de
Furtos e Roubos de Veículos desta Capital. Logo após, o Presidente distribui
ao Deputado Miguel Martini o Projeto de Lei n o 1.380197; ao Deputado Ivair
Nogueira, o Projeto de Lei n° 1.390197; ao Deputado Durval Ângelo, os
Projetos de Lei n

o
s 1.393 e 1.396197; e ao Deputado João Batista de Oliveira,

os Projetos de Lei n
o
s 1.424 e 1.457197. Encerrada a ia Parte da reunião,

passa-se à r Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. Nos termos do
parágrafo único do art. 103 do Regimento Interno, são aprovados os
Requerimentos n

o
s 2.403, 2.404 e 2.410197. Passa-se à 3a Fase da Ordem

do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. Com  a
palavra, o Deputado Durval Angelo apresenta requerimento em que solicita
seja convidado, para a reunião ordinária desta Comissão, em 3112197,
representante da Associação dos Serventuários da Justiça, para discutir o
Projeto de Lei n° 1.393197, que dispõe sobre o transporte de preso provisório
ou condenado. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. O
Deputado João Leite lê requerimento do Deputado João Batista de Oliveira
em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão, no dia
10112197, com diversos convidados, para debater o tema Belo Horizonte,
100 Anos sem Violência, sem Impunidade". Colocado em votação, é
aprovado o requerimento. Na seqüência, o Deputado João Leite transfere a
Presidência ao Deputado Ivair Nogueira e apresenta requerimentos nos
quais solicita seja designado para consultor desta Comissão, a fim de
acompanhar o Encontro Preparatório do Cinqüentenário da Declaração
Americana sobre Direitos e Deveres do Homem, a realizar-se nos dias 3 e 4
de dezembro em Brasília; seja acrescentado ao requerimento do Deputado
João Batista de Oliveira, mediante o qual solicita a realização de reunião
comemorativa do Dia dos Direitos Humanos, a indicação de entendimento
prévio com o Presidente da Assembléia, bem como a possibilidade de
acréscimo de outros nomes à lista de convidados; seja encaminhada à
Corregedoria de Polícia do Estado e ao Ministério Público denúncia feita por
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João Monteiro Martins a respeito das circunstâncias que envolveram o
falecimento de seu pai, Sr. José Silva Martins, ocorrido no Município de
Manhumirim; seja encaminhada ao Conselho Penitenciário do Estado de
Minas Gerais denúncia feita por detentos da Penitenciária de Unaí sobre
irregularidades que estariam sendo cometidas por servidores daquele
estabelecimento; seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de
Minas Gerais e ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente denúncia de autoria da Sra. Lúcia Puichérlo Lopes sobre
irregularidades e violações legais e constitucionais que estariam sendo
praticadas no Centro de Convivência do Menor - CCM- , situado no
Município de Várzea da Palma, conforme correspondência recebida pela
Comissão; seja encaminhada ao Secretário da Segurança Pública, à
Corregedoria-Geral de Policia e ao Ministério Público denúncia feita pelo Sr.
Gilberto Marques de Sá sobre as circunstâncias que envolveram a morte,
ocorrida em 2618197, do Sr. Claudomiro Costa dos Santos, preso da Cadeia
Pública de Betim. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado João
Leite 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, 3 de dezembro de 1997.
João Leite, Presidente - Maria José Haueisen - lvair Nogueira - Miguel

Martini - João Batista de Oliveira.
ATA DA 3ft REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
As dez horas e trinta minutos do dia onze de dezembro de mil novecentos

e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Ivair Nogueira, João Batista de Oliveira, Durval Angelo e Miguel
Martini, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Miguel Martini que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e a ouvir os moradores da Comunidade Nossa Senhora da Vila Boa
União, do Bairro Vila Boa União, a respeito da desapropriação daquela Vila
pela COHAB-MG. A seguir, a Presidência lê correspondência enviada pelo
Sr. Wagner Campos Gomes solicitando que a Comissão interceda por seu
irmão, Wedson Campos Gomes, ex-Soldado da PM, que está sendo vitima
de abuso de autoridade. Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. Com  a palavra,
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o Deputado Ivair Nogueira, relator do Projeto de Lei n° 1.390197, emite
parecer pela aprovação da matéria com as Emendas n

u
s 1 a 6. Colocado em

discussão e votação, é aprovado o parecer. Apôs, o Deputado João Batista
de Oliveira emite pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação dos
Projetos de Lei n

u
s 1.394197 com a Emenda n° 1 e 1.397197 na forma

original. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. A seguir, o mesmo parlamentar, relator do Projeto
de Lei n° 1.424197, solicita prazo regimental para emitir seu parecer, pedido
que é deferido pela Presidência. Logo após, o Deputado Durval Ângelo,
relator do Projeto de Lei n° 1.398197, emite parecer pela aprovação da
matéria com a Emenda n° 1 e pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em discussão e votação,
é aprovado o parecer. Encerrada essa fase, passa-se à discussão e à
votação de parecer sobre proposição em fase de redação final. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n° 1.197197. A seguir, passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o
Deputado Durval Angelo apresenta requerimento em que solicita visita da
Comissão à Vila Boa União, para que se conheça a situação em que se
encontram as famílias que moram ali, em virtude das obras do Programa de
Saneamento das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAN -, e que
sejam convidados o Sr. Celso Furtado de Azevedo, Secretário Adjunto de
Transportes e Obras Públicas; representantes da COPASA-MG e da
COHAB-MG, para prestarem esclarecimentos sobre a referida obra. Solicita,
ainda, que, após a visita, a Comissão, acompanhada de representantes da
Associação de Defesa da Comunidade Fraterna - ADCF-, realize visita ao
Governador para tratar do assunto. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. Após, a Presidência convida a tomar assento à mesa o Padre
Pier Luigi Bemareggi, pároco da Comunidade da Nossa Senhora da Vila Boa
União; os Srs. Walter Pereira Pinto, Presidente da Associação dos
Moradores da Comunidade da Nossa Senhora da Vila Boa União; Vânio
Lúcio Lopes Pinto, Engenheiro da Empresa de Engenharia de Avaliações e
Perícias Técnicas Ltda. - AVALIPRESSE -, representando o Sr. Ronaldo de
Aquino, Diretor dessa Empresa; Cel. Leone Afonso Silveira e as Sras.
Soraya Melgaço, Coordenadora do PROSAN, Elizabeth Massote Pereira,
advogada, representando o Sr. Reginaldo Braga Arcuri, Presidente da
COHAB-MG, e Rogéria Gonzaga Jaime da Costa, representando o Sr.
Obregon Gonçalves, advogado da ADCF. A seguir, o Deputado Miguel
Martini, autor do requerimento que deu origem à reunião, faz suas
considerações iniciais. Após, os convidados discorrem sobre o assunto em
pauta. Passa-se à fase de debates, com a participação dos Srs. Lourival
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Pereira Gomes, Tesoureiro da ADCF; Antônio Soares Nunes, Vice-
Presidente da ADCF; Paulo Carvalho de Freitas, do Conselho Fiscal da
ADCF, e a Sra. Carmelita Dias Jacob, Presidente das Obras Sociais Senhora
da Glória, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados, 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, 23 de dezembro de 1997.
João Leite, Presidente - Marcos Helênio - Ivair Nogueira.



rs

"ti
BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 1996

ATAS

ATA DA 244a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 26112197
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: Ata - 23 Parte (Ordem do
Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Prorrogação da reunião -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.425197; questões de ordem;
chamada para recomposição de "quorum"; existência de número regimental
para continuação dos trabalhos; questões de ordem - Encerramento.

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

José - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga
- José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Marlini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 20 horas, 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.
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ja Parte

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

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião até que sejam

preenchidos os pressupostos regimentais para apreciação do Projeto de Lei
n° 1.425197. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Prorrogação da Reunião
• Sr. Presidente - A Presidência prorroga, de oficio, a reunião por mais 2

horas.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião até que sejam
preenchidos os pressupostos regimentais para apreciação do Projeto de Lei
no 1.425197. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.425197,

do Governador do Estado, que dispõe sobre o IPVA e dá outras
providências.A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1, que
apresenta. Vem à mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, que
regimentalmente apoiado, solicita a inversão da ordem do dia da reunião, de
forma que o Projeto de Lei n° 1.425197 seja apreciado em último lugar.

Questões de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de

formular uma questão de ordem. Estávamos na Comissão até agora e, no
nosso entendimento, a reunião poderia ter terminado de outra forma.
Tínhamos condições de dar continuidade, e não foi permitido aos Deputados
fazer a declaração de voto, emenda por emenda. A compreensão do
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Presidente da Comissão é de que deveria ser de outra forma.

Aceitamos o entendimento e as colocações do Presidente da Comissão,
que, naquele momento era o Deputado Miguel Martini. A partir daí, houve o
encerramento, sob a Presidência do nobre Deputado Sebastião Navarro
Vieira. E, quando terminou a votação da última emenda, Sr. Presidente,
solicitamos que fosse dada a oportunidade a cada Deputado de fazer sua
declaração de voto. Isso porque, em alguns momentos, devido ao grande
número de horas que ficamos na Comissão, não foi possível que o Deputado
da Comissão ali permanecesse o tempo integral. Tivemos que fazer algumas
substituições, todas conforme o Regimento. Esses são os fatos.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que objetive sua
questão de ordem, uma vez que as questões tratadas na Comissão são
matérias vencidas, e este Plenário não irá mais se manifestar sobre o
assunto.

• Deputado Anderson Adauto - Não é matéria vencida, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E vencida, uma vez que não existe recurso.
• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, eu estou justificando,

através da minha questão de ordem e com base no art. 97, § 2 0, no art. 254
e no ad. 46, § 1 0 e 40, do Regimento Interno. Portanto, a minha questão de
ordem está fundamentada. Sou Líder do PMDB que, juntamente com o PDT,
faz parte de um bloco dentro da Assembléia. Estando esses dois partidos
presentes, se não estava presente o Líder do PDT, mas estava presente este
Deputado, o Presidente Sebastião Navarro Vieira, pelo qual temos o maior
respeito, não poderia, em bom português, levar a questão no grito. Pelo
menos os Deputados, membros efetivos, sem querer levar em conta os
Deputados que substituíram, já que o Deputado que presidiu a reunião,
Deputado Miguel Martini, não permitiu que, no momento da votação
destacada, fosse apresentada a questão de ordem e a declaração de voto.

O Sr. Presidente - A Presidência, mais uma vez, solicita ao Deputado que
objetive a questão de ordem, porque não vamos aceitar obstrução usando
questões de ordem.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, eu não faço isso, e o
senhor sabe muito bem. Quando estou no processo de obstrução, ocupo o
espaço a que tenho direito, aviso de antemão e peço desculpas aos
Deputados, pedindo sua compreensão para a necessidade que temos de agir
assim, naquele momento. Hoje, agora, neste momento, Sr. Presidente, estou
fazendo uma reclamação a V. Exa., porque houve uma decisão indevida do
Presidente da Comissão. Ele cassou o direito de Deputados se pronunciarem
na reta final. Tínhamos o direito de fazer a declaração de voto. Isso não foi
permitido, e tínhamos condições para isso. A reunião não poderia ter
terminado naquele momento, porque existiam Deputados do PDT no local da
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reunião, naquele momento. Como Líder do PMDB, que é um partido que faz
parte do bloco junto com o PDT, poderia incluir o Deputado do PDT.

Então, é esta a questão de ordem que estou apresentando a V. Exa.
Terminamos um ciclo e vamos iniciar outro aqui, dentro do Plenário.
Gostaria de iniciar esse novo ciclo deixando claro que não ficamos nem um
pouco satisfeitos com a forma com que foi concluída a reunião na Comissão.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Anderson
Adauto que ele poderá formular a sua solicitação e que a Presidência vai
examiná-la no momento oportuno.

O Deputado Erwano Batista - Sr. Presidente, é evidente que o número de
Deputados presentes não autoriza o processo de votação, mas apenas o de
discussão. Solicito a V. Exa. que não submeta o projeto a votação e
passemos à discussão da matéria.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço recomposição de
"quorum" Temos matéria importante como o orçamento, e o Estado precisa
dele, solicito a V. Exa. a recomposição de quorum, para que possamos
saber realmente se os Deputados se encontram ou não, em Plenário.

Neste momento, temos o projeto de lei para ser discutido e votado, e há
um grande interesse nesta Casa, de que se estabeleça o debate e a votação
desta matéria. Além disso, após a discussão dos encaminhamentos relativos
ao IPVA, teremos também de discutir como consta na pauta de votação um
outro projeto, já que a tramitação desse projeto é em turno único. Hoje já
perdemos duas reuniões para discussão do orçamento. A discussão, em
turno único, do projeto de orçamento só poderemos fazer durante seis
sessões, e essas seis sessões, começaram hoje, na parte da tarde. Então já
estamos sacrificados na discussão do orçamento, que é a votação mais
importante que teremos no final deste ano. Então, pedimos a V. Exa. que
solicite ao Secretário que realize o processo de recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem
suscitada pelo Deputado Gilmar Machado, vai determinar ao Sr. Secretário
que faça a chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum". Com
a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (-Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Há número

regimental para continuação dos trabalhos.
Questões de Ordem	 -

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, observei que o nome do
Deputado Sebastião Navarro Vieira consta na lista de presença, e, em
momento nenhum, ele adentrou o Plenário nem respondeu à chamada.
Conseqüentemente, houve um equívoco. Que seja feita uma segunda
chamada, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - A Presidência vai atender à solicitação do Deputado

Ermano Batista e fazer uma nova chamada.
O Deputado Durval Ângelo - O Deputado Sebastião Navarro Vieira foi

citado e, em nome da verdade, que ele confirme sua presença. Ele entrou no
Plenário. Tenho certeza de que ele não faltará com a verdade.

O Deputado Gilmar Machado - Já que está sendo feito pedido de alteração
no processo de recomposição de quorum" e já que foram levantados
questionamentos sobre os processos de encaminhamento e de votação,
como Vice-Líder da Bancada do PT, com a permissão do Líder e baseado no
art. 70 do Regimento Interno, solicito a V. Exa. que estabeleça um prazo
para que eu possa responder à critica feita à nossa bancada no que diz
respeito ao processo de votação.

O Sr. Presidente - A Presidência indefere a solicitação do Deputado Gilmar
Machado, baseado no § 20 do art. 70 e fará novamente a chamada dos
Deputados, para a recomposição do squommn

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Fui citado, Sr. Presidente e quero
justificar que, de fato, passei pelo Plenário, mas o Deputado Arnaldo Penna,
nem no uiail" de entrada do nosso Plenário passou, e consta como presente,
como o Secretário acaba de confirmar. A verificação foi viciada, e justifica-
se nova recomposição de quorum".

O Sr. Presidente - A Presidência, para dirimir as dúvidas, fará nova
recomposição de "quorum", solicitando ao Deputado Ivo José que faça a
chamada. No entanto, alerta que não haverá a terceira chamada, apenas a
primeira e a segunda. Os Deputados que não responderem às duas
chamadas não terão computada a presença neste momento.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, vamos fazer como da
primeira vez: ficaremos na porta, observando o número de Deputados,
conferindo; dependendo, nós entraremos de uma só vez. Se der um
determinado número, acontecerá a mesma confusão. Vamos, da mesma
forma que foi solicitado, pedir uma nova verificação, para restabelecer o
número real de Deputados em Plenário.

Pergunto a V. Exa., antes de o Secretário começar a fazer a chamada, se
acontecer isso, V. Exa. usará da mesma prerrogativa e tomará a mesma
decisão que foi tomada anteriormente? E apenas esta a minha questão de
ordem, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência alerta o ilustre Deputado Anderson
Adauto e o Plenário de que o Sr. Secretário fará duas chamadas. Aquele que
não responder a nenhuma das duas, evidentemente não será considerado
presente. Então, peço a todos que queiram ficar lá fora para responder à
segunda chamada, na sua vez venha responder, caso contrário...

Vamos considerar aqueles que responderem à chamada na primeira ou na
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segunda vez, na sua vez. Aqueles que chegarem depois da sua vez, na
segunda chamada, não serão considerados. Com  a palavra, pela ordem, o
Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, gostaria de ter um
esclarecimento; solicitaria a V. Exa. que colocasse para funcionar o painel
eletrônico, para que pudéssemos, chegando atrasados, fazer o registro de
nossa presença de forma eletrônica, para ficar consignado que estamos
realmente presentes. Acredito que o que precisa ser confirmada é a
presença. Estamos utilizando a palavra agora para dizer a V. Exa. que, antes
de qualquer outra decisão, vamos pedir seja feita a recomposição real, para
que não paire dúvida quanto ao número de Deputados presentes.

A única coisa que queremos, Sr. Presidente, é que o senhor dê a nós e nos
trate da mesma forma que tratou o outro grupo que solicitou, no primeiro
momento, uma nova recomposição de "quorum", para restabelecer, de forma
verdadeira, o número de Deputados que estava presente no Plenário, no
final da votação. Se isso não for possível com a presença maciça dos
Deputados, não haverá outra forma de agir. Não entendo esta condição de
V. Exa., em primeiro lugar, de ignorar o número de Deputados em Plenário
no exato momento em que vamos solicitar que V. Exa. reconsidere a
decisão, porque senão será um tratamento desigual: dois peses, duas
medidas.

V. Exa. acabou de definir, a pedido de um grupo de Deputados, que
houvesse recomposição, porque entendeu que ficou confuso, houve erro do
Secretário. Então, o Deputado solicitou a V. Exa. a questão de ordem, que
foi concedida. Na condução do pedido de ordem, o Deputado levantou a
questão da confusão, que poderia ter sido ocasionada não por vontade
própria do Secretário, que procurou fazer a sua parte da melhor forma
possível. No entanto, na reta final, houve, realmente, num primeiro
momento, indefinição de um grupo, que estava parado na porta e não sabia
se entrava ou não. Senti, inclusive, a condução de uma assessoria da
Liderança de Governo, que procurava auxiliar. Durante esse processo, o
Deputado entrou, depois viu que não tinha necessidade e se retirou do
Plenário.

Então, Sr. Presidente, segundo os objetivos propostos, espero que não
haja tratamento diferenciado, que é o compromisso que V. Exa. tem
assumido, dar um tratamento igualitário a todas as bancadas, demonstrando
respeito absoluto ao Regimento Interno. No meu entendimento, na minha
avaliação, V. Exa. definiu, de forma correta, a questão de ordem do
Deputado que solicitou nova recomposição de "quorum". Longe de mim
criticar qualquer decisão tomada por V. Exa. Não é essa a minha intenção.
Neste momento, Sr. Presidente, eu gostaria de esclarecer, porque, no meu
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entendimento, tal esclarecimento é vital para todos nós; se não houver
esclarecimento de que vai haver decisão igual para, independentemente do
grupo que solicitar...

O Sr. Presidente - Deputado Anderson Adauto, a Presidência já entendeu a
colocação de V. Exa. e acredita que não há necessidade de continuar a
obstrução. Vamos fazer a chamada.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, o art. 165, como nos lembrou
o Corregedor, uma questão de ordem é suscitada quando o Deputado tem
dúvida a respeito da interpretação do Regimento, na prática. O art. 313 diz
claramente: "Nos casos omissos, o Presidente da Assembléia aplicará o
Regimento Interno da Câmara dos Deputados e, subsidiaiiamente, as praxes
parlamentares". O Regimento Interno da Câmara dos Deputados não deixa
dúvida - inclusive, lá, quem tenta obstruir e esvaziar o Plenário é a
Oposição, nunca a Situação, pois ela precisa do "quorum" - de que a
verificação é feita sempre pelo painel eletrônico. As praxes parlamentares, e
apelo a V. Exa., que tem o dever maior de vigiar o cumprimento do
Regimento, nunca foram essas. As que V. Exa. sempre cumpriu significam
que o Deputado, em qualquer momento em que entrar no Plenário, o seu
número é contado para o "quorum". Por exemplo, se Durval Angelo é
chamado em segunda votação, e eu entro até o final da chamada, isso
sempre se considerou. Foi esse o procedimento, essa praxe parlamentar que
tivemos para aprovar projeto de lei complementar, emenda à Constituição,
como a Proposta de Emenda a Constituição n° 50, em ? tumo, pois eu
estava presente naquela votação.

Portanto, fazemos o seguinte apelo: se a questão de ordem for suscitada
para resolver problemas da aplicação do Regimento, na prática, corno
estamos fazendo, ou que V. Exa. se baseie no painel eletrônico, como é o
Regimento Interno da Câmara Federal, e lá numa situação inversa, pois
quem obstrui é a Oposição, quem precisa de "quorum" é o Governo para
votar seus projetos, ou que V. Exa. tenha a compreensão da praxe
parlamentar, ou seja, até o último nome ser proclamado, eu posso entrar no
Plenário. E quem controla a chamada não são os Deputados que ficam aí,
atrás, pressionando o Secretário, nem é ninguém da Mesa. A autonomia
para o registro é do Secretário. Se alguém quiser levantar alguma suspeição,
que levante sobre o Secretário. Mas o Deputado entrar em qualquer
momento da segunda chamada sempre foi uma prática considerada. Sempre
foi esse o entendimento de V. Exa. Então, acho que V. Exa., para dirimir a
dúvida da prática do Regimento, tem dois caminhos: ou o Regimento da
Câmara Federal ou a praxe parlamentar. E eu quero garantir o direito deste
Deputado entrar até o último nome, até o nome de Wilson Trópia. E não será
V. Exa., com todo o respeito e consideração, que vai dizer ao Secretário o
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registro que ele vai fazer. Se algum Deputado tem suspeição, que levante
agora e fundamente. Mas gostaria que V. Exa. verificasse no Regimento
onde se coloca a função do Secretário. Esta, por determinação do
Presidente, é fazer a chamada dos Deputados. E o art. 67 do Regimento é
claro e não deixa dúvida quanto a isso. Compete ao 2 0-Secretário auxiliar o
1°-Secretário na verificação de votação, e,. se não temos o 1°-Secretário, é
função total dele realizar e garantir que a verificação de votação seja feita.
Então, solicitaria que o art. 87 fosse cumprido, combinado com o art. 86.
Nesse episódio, a Bancada do PT tem sido fiel aos acordos que estão sendo
feitos, e o acordo maior que V. Exa., em sua sala, garantiu era que o
Regimento seria respeitado, que não haveria, em hipótese nenhuma,
nenhum tipo de instrumento legal que passasse sobre o Regimento. E a
palavra de V. Exa., tenho certeza, vai valer agora, no que diz respeito aos
arts. 56, 87 e 313. A prática do Regimento é uma prova de fogo. Todos nós
sabemos que, se não houver um entendimento, amanhã o Governo não vota
o IPVA. E não adianta nós nos desgastarmos agora, porque isso impede que
os entendimentos continuem acontecendo. Desgaste agora vai acirrar
ânimos. Acho, Sr. Presidente, que estamos caminhando muito bem até
agora. E louvável o procedimento dos Presidentes Miguel Martini e
Sebastião Navarro Vieira, na Comissão de Fiscalização Financeira, e
sabemos que o Governo está correndo uma tática de risco. Ao tentar
esvaziar o Plenário, tem que se sujeitar aos riscos que o Regimento impõe.

O Sr. Presidente - A Presidência vai interromper o Deputado Durval
Angelo, porque o horário para o encerramento da reunião já está vencendo.
Amanhã darei continuidade ao tempo que V. Exa. ainda tem, uma vez que
teremos que encerrar a reunião. Mas gostaria de alertar o ilustre Deputado
de que o ad. 257 do Regimento Interno diz o seguinte: '4 A verificação de
'quorum' será feita pelo Presidente da Assembléia, de plano, por chamada
ou por meio do sistema eletrônico, caso em que somente ao final do
procedimento o resultado a ser considerado será o do painel." Quero apenas
alertar o Deputado de que o Secretário, Deputado Ivo José, é da inteira
confiança desta Presidência, desta Mesa, e acredito que também do
Plenário. Portanto, não acredito que houve dúvida com relação â chamada
feita pelo ilustre Deputado Ivo José. Apenas, como alguns Deputados
tiveram dúvida, a Presidência resolveu, para dirimi-Ia, fazer urna segunda
chamada para recomposição do 'quorum'. Para que não haja dúvida
amanhã, a Presidência, mais uma vez, alerta os Deputados de que vai fazer
duas chamadas, a primeira e a segunda, e os Deputados deverão responder
pela ordem. A definição do critério é da Presidência, e ela não abre mão
disso nem aceita a interferência de quem quer que seja.

Encerramento
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O Sr. Presidente - Esgotada a flora destinada a esta reunião, a Presidência

a encerra, convocando os Deputados para as extraordinárias de hoje, dia 29,
às 9, às 14 e às 20 floras, e do dia 30, às 9 e às 20 floras, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária do dia 30, às 14 floras,
com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 512 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze floras do dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas
Rodrigues, Ailton Vilela, Arnaldo Penna e Paulo Piau (substituindo este ao
Deputado Bilac Pinto, por indicação da Liderança do PFL), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Paulo Piau
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina à apreciação da matéria constante na pauta e designa
os Deputados Arnaldo Penna, Ailton Vilela e Paulo Piau para relatores,
respectivamente, dos Projetos de Lei n°5 1.547, 1.550 e 1.428197. 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 de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.547
(relator. Deputado Arnaldo Penna) e 1.550197 (relator. Deputado Aílton
Vilela). Em seguida, passa-se à fase de discussão e votação de matéria
conclusiva das comissões. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.428197 (relator. Deputado
Paulo Piau). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e convoca, nos termos do edital de convocação,
os membros da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1997.
Dirnas Rodrigues, Presidente - AlIton Vilela - Paulo Piau.

ATA DA ir REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As nove horas e trinta minutos do dia dezenove de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Roberto Amaral, Sebastião Navarro Vieira, José Braga, Durval
Angelo, José Militão e José Henrique (substituindo os dois últimos aos
Deputados Mauri Torres e Antônio Roberto, por indicação das Lideranças do
PSDB e do PMDB, respectivamente), membros da Comissão supracitada.
Na ausência do Presidente, Deputado Miguel Martini, o Deputado José Braga
assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental, declara
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aberta a reunião e solicita ao Deputado José Henrique que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e suspende a reunião por 10 minutos.
Reabertos os trabalhos, verifica-se a presença do Deputado Miguel Martini,
que assume a direção da reunião. Passa-se à i° Fase da Ordem do Dia. A
Presidência submete a discussão e votação o parecer sobre o Projeto de Lei
n°1.317/97, cujo avulso foi distribuído na reunião anterior, mediante o qual o
relator conclui pela aprovação do projeto, no 2 0 turno, na forma do vencido
no 1 0 turno. E aprovado o parecer. Logo após, o Deputado Raul Lima Neto
passa a substituir o Deputado José Braga, na ausência deste, por indicação
da Liderança do PDT. Verifica-se, neste momento, a presença dos
Deputados Olinto Godinho, Mauro Lobo, Paulo Piau e Marcos Helênio. Na
fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei n o i .548/97, o Deputado
Raul Urna Neto apresenta uma proposta de emenda, e o Deputado Marcos
Helênio apresenta duas propostas de subemendas, que receberam o n° 1, às
Emendas n°s 19 e 20. O Deputado Durval Angelo solicita votação destacada
das Emendas n°s 11 a 32 e das subemendas que receberam o n° 1 às
Emendas n°s 6, 10 e 17. Encerrada a discussão, passa-se à fase de votação
dos pareceres destacados e das propostas de emendas apresentadas.
Colocada em votação, é rejeitada a proposta de emenda do Deputado Raul
Lima Neto. Os Deputados Durval Angelo, Antônio Júlio e Raul Uma Neto
formulam questões de ordem, que são respondidas pelo Presidente,
conforme consta nas notas taquigráficas. Os Deputados Durval Angelo,
Antônio Júlio e Raul Lima Neto fazem uso da palavra para encaminhar a
votação e, proclamado o resultado da votação, fazem declaração de voto.
Neste momento, o Deputado José Braga retoma suas atividades na
Comissão. Após, a Presidência submete a votação o parecer sobre a
Emenda n° 11, destacado. Os Deputados Durval Ângelo e Antônio Júlio
fazem uso da palavra para encaminhara votação. E aprovado o parecer,
com voto contrário do Deputado Durval Angelo, que faz declaração de voto.
Na ausência do Presidente, o Deputado Sebastião Navarro Vieira assume a
direção dos trabalhos. Passa-se à votação do parecer sobre a Emenda n° 12,
destacada. Os Deputados Durval Angelo e Antônio Júlio fazem uso da
palavra para encaminhar a votação. E aprovado o parecer, com voto
contrário do Deputado Durval Ângelo, que, proclamado o resultado ida
votação, faz declaração de voto, seguido pelo Deputado Antônio Júlio. As
12h30min, o Presidente prorroga, de oficio, o prazo da reunião e suspende
os trabalhos até às 14h30min. Reabertos os trabalhos, verifica-se a presença
dos Deputados Miguel Martini, Roberto Amaral, Sebastião Navarro Vieira,
José Braga, Gilmar Machado, Ajãlmar Silva e Antônio Júlio (substituindo os
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dois últimos aos Deputados Mauri Torres e Antônio Roberto por indicação
das Lideranças do PSDB e do PMDB, respectivamente). Encontram-se
presentes, ainda, os Deputados Paulo Piau e Olinto Godinho. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, dá continuidade
aos trabalhos e submete a votação o parecer sobre a Emenda n° 13,
destacado. O Deputado Antônio Júlio faz uso da palavra para encaminhar a
votação e, após anunciado o resultado, faz declaração de voto. E o parecer
aprovado. A seguir, o Deputado Gilmar Machado solicita a retirada do
requerimento solicitando votação destacada dos pareceres sobre as
emendas ainda não votadas, exceto com relação aos destaques
relacionados aos pareceres da Subemenda n° 1 à Emenda n° 17 e da
Emenda n° 22. A seguir, o Presidente submete a votação, em bloco, os
pareceres sobre as Emendas n

o
s 14 a 16, 18, 21, 23 a 32 e sobre as

subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n
o
s 6 e 10. São os pareceres

aprovados. Submetidos a votação, cada um por sua vez, é o parecer sobre a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 17 aprovado, e o parecer sobre a Emenda n°
22, rejeitado. Após, passa-se à votação da proposta de subemendas que
receberam o no i às Emendas n

o
s 19 e 20, apresentadas pelo Deputado

Marcos Helênio, que são aprovadas. Concordando o relator com as
alterações do parecer, o Presidente suspende a reunião por 10 minutos, para
a elaboração da nova redação do parecer. Reabertos os trabalhos, o
Presidente submete à apreciação da Comissão a nova redação do parecer, o
qual conclui pela rejeição das Emendas n°5 11 a 18, 23 a 30 e da
subemenda n° 1 à Emenda n° 17 e pela aprovação das Emendas n

o
s 21, 22,

31 e 32 e das subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°5 19 e 20,
ficando prejudicada a Emenda n° 3 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3,
apresentadas ao Projeto de Lei n° 1.548197. A seguir, a Presidência emite
explicação pessoal, com base no art. 33 do Regimento Interno, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, logo mais, às 15 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Ajalmar Silva - Antônio Júlio - José Braga -

Roberto Amaral - Gilmar Machado.
ATA DA 46a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quinze floras e quinze minutos do dia dezenove de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Dimas Rodrigues, Wilson Trópia e Auiton Vilela, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Wilson
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Trópia que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Após, a Presidência
distribui ao Deputado AlIton Vitela os Projetos de Lei n°s 1.137, 1.343 e
1.357197. Encerrada a V Parte dos trabalhos, passa-se à ? Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n o 1.137197 (relator
Deputado AlIton Vilela). Passa-se, a seguir, à discussão e à votação de
matéria de deliberação conclusiva das comissões. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n°s 1.343 e 1.357197 (relator. Deputado AlIton 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, 19 de dezembro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Auiton Vilela - Arnaldo Penna.
ATA DA 43 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas e dez minutos do dia dezenove de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Antônio Andrade, Maria José Haueisen e Roberto Amaral
(substituindo este ao Deputado João Leite, por indicação da Liderança do
Bloco da Maioria), membros da Comissão de Defesa do Consumidor, Miguel
Martini, Roberto Amaral, Sebastião Navarro Vieira, José Braga, Ajalmar
Silva (substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por indicação da
Liderança do Bloco da Maioria) e Maria José f-laueisen (substituindo o
Deputado Durval Angelo, por indicação da Liderança do P1), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência esclarece que a finalidade da reunião é
apreciar, no 1 0 tumo, o parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.547197, do
Governador do Estado, que estabelece condições para o transporte e a
comercialização de came e de produto de origem animal e seus derivados.
O relator, Deputado Antônio Andrade, solicita à Presidência que suspenda a
reunião para que sejam feitos ajustes no seu parecer. O Presidente defere o
pedido e suspende os trabalhos por 5 minutos. As 16h20min, com o mesmo
"quorum" inicial, a Presidência reabre os trabalhos e indaga ao relator se já
se encontra em condições de proferir o seu parecer. Com  a palavra, o
Deputado Antônio Andrade emite o seu parecer, mediante o qual conclui
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pela aprovação do projeto, em V turno, na forma do Substitutivo n°2. Após,
o Presidente abre a fase de discussão. Nesta oportunidade, a Deputada
Maria José Haueisen solicita vista do parecer, e o pedido é deferido pelo
Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros dessas Comissões para
as próximas reuniões extraordinárias, a serem realizadas às 10, às 15 e às
21 floras, nos dias 20, 21 e 22112197, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Roberto Amaral -

Arnaldo Penna - Ajalmar Silva - Sebastião Navarro Vieira - José Braga -
Durval Angelo.

ATA DA sia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As nove horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de mil novecentos
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, José Braga, Sebastião Navarro Vieira
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança
do PFL) e Durval Angelo (substituindo o Deputado Marcos Helênio, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar, no 20
turno, o Parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.550197. Após, comunica o
recebimento das Emendas n°s2 e 3, apresentadas em Plenário, no 1 0 turno,
ao Projeto de Lei n° 1.392/97 e designa relator da matéria o Deputado
Arnaldo Penna. O Presidente retira da pauta o Projeto de Lei n° 1.550197, por
não estarem atendidos os pressupostos regimentais para sua apreciação.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, logo mais, às 15h40min, com a finalidade de se apreciar o
parecer sobre as Emendas n°s 2 e 3, apresentadas em Plenário ao Projeto
de Lei n° 1.392/97 e o Parecer para o 20 Turno do Projeto de Lei n° 1.550197,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1997.
Ajalrnar Silva, Presidente: Bilac Pinto - Arnaldo Penna - Antônio Genaro.

ATA DA 104a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As nove horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de mil novecentos
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel
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Martini, Roberto Amaral, Sebastião Navarro Vieira, José Braga, Durval
Ângelo e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada.
Encontra-se presente, também, o Deputado Arnaldo Penna. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Roberto Amaral 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, exceto as que não atendem aos pressupostos
regimentais para sua apreciação. Na fase de designação de relatores, a
Presidência distribui os Projetos de Lei n°s 1.499197 ao Deputado Roberto
Amaral e 1.548/97 ao Deputado Ajalmar Silva. Passa-se à 12 Fase da Ordem
do Dia. A Presidência submete a discussão o Projeto de Lei n° 1.150197, cujo
avulso foi distribuído na reunião anterior, por solicitação do relator, Deputado
Roberto Amaral. A Presidência submete a votação, cada um por sua vez, os
requerimentos apresentados pelo Deputado Durval Angelo, em que solicita o
adiamento da votação e a votação por partes do Projeto de Lei n° 1.150197.
São os requerimentos rejeitados. Submetido a votação, é aprovado o
parecer mediante o qual o relator conclui pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.150197 na forma do vencido no 10 turno. Com a palavra, os Deputados
Roberto Amaral e Ajalmar Silva solicitam a distribuição dos avulsos de seus
pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 1.499 e 1.548197, respectivamente.
Após, o Presidente submete a votação o parecer sobre as emendas
apresentadas ao Projeto de Lei n° 1.572197, cujo avulso foi distribuído na
reunião anterior, por solicitação do relator, Deputado Roberto Amaral, o qual
conclui pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2. E aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, logo mais, às 16 horas, e para as demais, convocadas
mediante edital de convocação, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga - José Henrique - Roberto Amaral -

Sebastião Navarro Vieira - Antônio Júlio.
ATA DA ia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Durval Angelo e Roberto Amaral
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação do Bloco da
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Maioria), membros da Comissão de Administração Pública; Ajalmar Silva e
Arnaldo Penna (substituindo os Deputados José Milhão e João Leite, por
indicação da Liderança do PSDB), Adelmo Carneiro Leão (substituindo o
Deputado Geraldo Nascimento, por indicação da Liderança do P1), membros
da Comissão de Defesa do Consumidor, e Miguel Martini, Roberto Amaral,
Sebastião Navarro Vieira, José Braga e Durval Angelo, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião
e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta
destas Comissões. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar, no
20 tumo, os pareceres destas comissões sobre o Projeto de Lei n° 1.549197.
A Presidência suspende a reunião. As 13h40rnin, o Presidente reabre a
reunião com a presença dos Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Wilson Pires e Durval Ângelo, membros da Comissão de Administração
Pública; Mauri Torres, Elbe Brandão (substituindo o Deputado João Leite, por
indicação da Liderança do PSDB) e Durval Angelo (substituindo o Deputado
Geraldo Nascimento, por indicação da Liderança do P1), membros da
Comissão de Defesa do Consumidor; e Miguel Martini, Mauri Torres, Roberto
Amaral e Elbe Brandão (substituindo esta ao Deputado Sebastião Navarro
Vieira, por indicação da Liderança do Bloco da Maioria), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira. A Presidência prorroga, de ofício, a
reunião por mais 2 horas. As 151h40rnin, o Presidente, verificando a
inexistência de "quorum" para reabertura da reunião, encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Ajalmar Silva - Adelmo Carneiro Leão -

Roberto Amaral - Sebastião Navarro Vieira - Mauri Torres - Arnaldo Penna -
José Bonifácio - Marcos Helênio.

ATA DA 32a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
t	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As quinze horas e quarenta minutos do dia vinte de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Marcos Helênio, Bilac Pinto
(substituindo este ao Deputado Leonidio Bouças, por indicação da Liderança
do PFL) e Antônio Genaro, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Amaldo Penna 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
o parecer apresentado em Plenário, no 1 0 turno, sobre as Emendas n°s2 e 3
ao Projeto de Lei n° 1.392/97. Com a palavra, o relator, Deputado Arnaldo
Penna, apresenta seu parecer, mediante o qual conclui pela rejeição das
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emendas. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas
reuniões extraordinárias, no dia 22/12197, às 9h30min, às 10 horas, às
14h30min, às 15h30min, às lShSOmin e às 20h30min, com a finalidade de se
apreciar o Parecer para o 20 Turno do Projeto de Lei n° 1.550197, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente: Arnaldo Penna - Wilson Pires - Alvaro Antônio.

ATA DA 106a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dezesseis horas do dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa
e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Sebastião Navarro Vieira, Roberto Amaral e José Braga, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Miguel Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Roberto
Amara) que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina à apreciação da matéria da pauta e, a seguir, suspende
a reunião. Às 16h35min, reabertos os trabalhos, verifica-se a presença dos
Deputados Miguel Martini, Mauri Torres, Roberto Amara), Bilac Pinto e
Adelmo Carneiro Leão (substituindo os dois últimos aos Deputados
Sebastião Navarro Vieira e Durval Angelo, por indicação das Lideranças do
PFL e PT, respectivamente). Na fase de designação de relatores, o
Presidente distribui o Projeto de Lei n° 1.089197 ao Deputado Roberto
Amaral. Passa-se à 1° Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado
Roberto Amara) emite pareceres mediante os quais conclui pela aprovação
do Projeto de Lei n° 1.059197 na forma do vencido no 1 0 turno; aprovação da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 18 e das Emendas n°s 22 e 34; pela
prejudicialidade das Emendas n°s 19, 24, 25, 30 e 37 e pela rejeição das
Emendas n°s 20, 21, 23, 26 a 29, 31 a 33, 35 e 36, apresentadas ao Projeto
de Lei n° 1.425197. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são os pareceres aprovados. Prosseguindo, a Presidência submete a
discussão os Projetos de Lei n°s 1.499 e 1.548197. cujos avulsos foram
distribuídos na reunião anterior, por solicitação dos relatores, Deputados
Roberto Amaral e Ajalmar Silva, respectivamente. Colocados em votação,
são aprovados os pareceres mediante os quais os relatores concluem pela
aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei n°s 1.499 e 1.548197, ambos na
forma do vencido no 1 0 turno. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, às 9h30min do dia
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22112197, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Jorge Hannas - João Leite - Roberto Amaral.

ATA DA 107a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
-	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Roberto Amaral, João Leite e Jorge Hannas
(substituindo os dois últimos aos Deputados Mauri Torres e Sebastião
Navarro Vieira, por indicação da Liderança do PSDB e do PFL,
respectivamente), membros da Comissão supracitada.. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. As
12h30min, verifica-se a presença dos Deputados Miguel Martini, Mauri
Torres, Sebastião Navarro Vieira e Ajalmar Silva (substituindo este ao
Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança do PSDB). Reabertos
os trabalhos, a Presidência designa o Deputado Mauri Torres para relatar o
Projeto de Lei n° 1372197. Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia. Com  a
palavra, o relator determina seja feita a distribuição de avulso de seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.572197 rio 20 turno, na forma proposta. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 18h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio - Gilmar Machado - Sebastião

Navarro Vieira - Ajalmar Silva - Paulo Piau - João Leite - Ivair Nogueira -
Antônio Roberto.

ATA DA 33a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As dez horas do dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa
e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva,
Arnaldo Penna, Wilson Pires e Alvaro Antônio (substituindo este ao
Deputado Ibrahim Jacob, por indicação da Liderança do PDT), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ajalmar Silva, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Alvaro Antônio
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 o Parecer para o 2 0 Turno do Projeto de Lei n°
1.550197 e suspende a reunião. Às 11 horas, coma presença dos Deputados
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Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Gilmar Machado (substituindo este ao
Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança do P1) e Sebastião
Navarro Vieira (substituindo o Deputado Leonídio Bouças, por indicação da
Liderança do PFL), o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara reaberta a
reunião e designa o Deputado Arnaldo Penna para emitir Parecer para o 20
Turno do Projeto de Lei n° 1.550197. O relator, com a palavra, solicita a
distribuição de avulsos de seu parecer, que conclui pela aprovação da
matéria na forma do vencido em 1 0 turno. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a reunião extraordinária de logo mais, às 17h05rnin, com
a finalidade de se apreciar o Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei n°
1.550197, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Sebastião Costa - Marcos Helênio - Arnaldo

Penna - Amônio Andrade.
ATA DA 48a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e dois de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Dimas Rodrigues, Wilson Trópia e Jorge Hannas, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Wilson
Trópia que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Após, a Presidência
distribui ao Deputado Wilson Trópia os Projetos de Resolução n°s 1.518 e
1.554197. Encerrada a ? Parte dos trabalhos, passa-se à ia Fase da Ordem
do Dia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Resolução n°s 1.518 e 1.554197 (relator:
Deputado Wilson Trópia). 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, 23 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Djalma Diniz - Bilac Pinto.	-

ATA DA 10& REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e dois de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Antônio Roberto, Sebastião Navarro Vieira,
Gilmar Machado, Ajalmar Silva e Ivair Nogueira (substituindo os dois últimos
aos Deputados Mauri Torres e José Braga, respectivamente), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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Miguel Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ajalmar Silva
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria da pauta. Na fase de designação de relator, o
Presidente distribui o Projeto de Lei n° 1.392197 ao Deputado Ajalmar Silva.
Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia. A Presidência submete a discussão e
votação o Parecer para o 2 0 Turno do Projeto de Lei n° 1.572/97, cujo avulso
foi distribuído na reunião anterior, o qual é aprovado na forma proposta. Com
a palavra, o Deputado Ajalmar Silva emite parecer pela aprovação do
Projeto de Lei n° 1.392197, no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno. È
aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, às 9h30min do dia 23112197,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral - Sebastião Navarro Vieira -

Antônio Roberto - José Braga.	 -
ATA DA 1 09a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze floras e trinta minutos do dia vinte e três de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Sebastião Navarro Vieira, José Braga, Roberto
Amaral e Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por
indicação da Liderança do P1), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Sebastião Navarro Vieira que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A seguir informa que a reunião se destina
à apreciação da matéria da pauta. Na fase de designação de relatores, a
Presidência distribui os Projetos de Lei n°s 716 e 913196 ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira; 1.176 e 1.450197 ao Deputado José Braga e
1.212197 ao Deputado Marcos Helênio. Passa-se â 12 Fase da Ordem do
Dia. Com a palavra, os relatores emitem pareceres mediante os quais
concluem pela aprovação dos Projetos de Lei nDs 716 e 913196; e 1.176,
1.212 e 1.450197 no 2 0 tumo, na forma do vencido no 1 0 turno. São
aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Jorge Hannas - José Braga - Roberto Amaral.
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ATA DA 52a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de

dezembro de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Ailton Vilela e Paulo Piau
(substituindo este ao Deputado Bilac Pinto, por indicação da Liderança do
PFL), membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Paulo Piau que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta, e após, suspende os trabalhos, que são reabertos às 18fl30min,
com a presença dos Deputados Dimas Rodrigues, Aílton Vilela e Amaldo
Penna. Prosseguindo, a Presidência prorroga, de ofício, a reunião por mais
duas horas e desconvoca a reunião das 1 Bli45min. Os trabalhos são
suspensos e, às 20h30min, é reaberta a reunião, com a presença dos
Deputados Dimas Rodrigues, Ailton Vilela e Sebastião Costa (substituindo
este ao Deputado Bilac Pinto, por indicação da Liderança do PFL). Esgotado
o prazo regimental, a Presidência determina a lavratura da ata, encerra os
trabalhos e convoca os Deputados para a próxima reunião extraordinária, às
20h45min, nos termos do edital de convocação publicado na edição do
Minas Gerais" de 24112197.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Sebastião Costa - Aílton Vilela.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 1998

ATAS

ATA DA 245a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 29112197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - l a Parte: Ata; discursos dos
Deputados Durval Ângelo e Péricies Ferreira; aprovação - Questões de
ordem - 2° Parte (Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.425197; questões de ordem; Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, deferimento; discursos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Raul
Lima Neto e lbrahirn Jacob; questão de ordem; discursos dos Deputados
Marcos Helênio e Antônio Andrade - Prorrogação da reunião; questão de
ordem; discursos dos Deputados Paulo Pettersen e Maria José Haueisen;
questão de ordem - Encerramento.

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

José - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bené Guedes: Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa- Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley
Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h15rnin, a lista de

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

ia Parte

Ata
- O Deputado Dilzon Meio, 4°-Secretário, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Para discuti-Ia, com a palavra, o

Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, considerando que a ata tem

que retratar o que aconteceu no Plenário, pelo menos nas suas questões
fundamentais, por se tratar de um documento público que vai registrar para a
história as questões debatidas, discutidas e deliberadas pela Assembléia
Legislativa, gostaria que fosse feita a sua retificação, para que nela
constasse a questão de ordem que este Deputado levantou na reunião de
ontem.

Posteriormente, no momento apropriado - não agora, este momento é
destinado a discussão da ata -, vou fazê-lo por escrito, mas gostaria que
constasse o seguinte: este Deputado baseou-se nos arts. 165, 167 e 169, que
estabelecem o registro das questões de ordem em livro próprio ao final da
sessão legislativa. Baseei-me nos arts. 249 e 257, que tratam do instrumento
de recomposição de uquorum solicitado pelo Deputado Gilmar Machado. A
essa questão V. Exa. respondeu que a recomposição de "quorum" só valeria
a partir da 2° chamada, quando o nome do Deputado fosse chamado pelo
Secretário.

V. Exa. afirmou, em resposta à nossa questão de ordem, que
posteriormente à 2° chamada, do Secretário, não haveria condições de
constar esse Deputado, porque na 2 a chamada ele não esteve presente. Ele
não poderia entrar no Plenário ao final. Nós sabemos que essa não é a praxe
parlamentar. A praxe parlamentar, para todas as votações nominais, tem
sido: quando há Oquorumo especial, o Deputado, mesmo após a 2° chamada,
acaba votando. Nas verificações de "quorum" também essa Presidência tem
tido o entendimento: teve este ano - de que o Deputado, em qualquer
momento, poderia adentrar o Plenário. Já que V. Exa., usando da
prerrogativa que estabelece o art. 167 do Regimento Interno, que diz que é
competência do Presidente da Assembléia responder em definitivo a
resolução sobre a questão de ordem, gostaria que essa questão de ordem
constasse, para se tomar, daqui para a frente, ou para o próximo ano, se
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essa for ainda a compreensão de V. Exa., deliberação permanente desta
Assembléia Legislativa, que irá nortear toda a recomposição de "quorum".

É evidente que isso vai implicar uma questão posterior que faremos, que
modifica também a questão da votação pelo processo eletrônico. Porque o
processo eletrônico não está sendo realmente uma fotografia de cada
momento. Quando se faz a recomposição por meio do processo eletrônico,
ao arrepio do Regimento, vemos que Deputados adentram o Plenário
posteriormente, porque não estavam presentes naquele determinado
momento de votação.

Gostaria que a decisão dada por V. Exa. a este parlamentar na reunião da
madrugada de hoje, por volta de 2 horas da manhã, fizesse parte desta ata,
porque foi uma decisão importante. Foi uma decisão que modificará toda a
concepção de verificação de "quorum". Acredito eu que gerará grande
dificuldade, para a Bancada da Maioria, recompor o "quorum" daqui para a
frente. Atualmente, o procedimento da recomposição de 'quorum" é diferente
da verificação de votação. A verificação de votação tem que ser a fotografia
daquele determinado momento em Plenário; a recomposição de "quorum",
não.

Por achar importante, gostaria que isso constasse em ata.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que mantém

a decisão dada naquela oportunidade e é evidente que responderá
formalmente. Mas solicita ao Secretário, Deputado Dilzon Meio, que
responda à solicitação relativa à ata da reunião anterior.

O Deputado Dilzon Meio - Para responder à questão levantada pelo
Deputado Durval Angelo, diz o art. 41: "Serão lavradas duas atas dos
trabalhos da reunião pública. Item primeiro: uma, em minúcias, para ser
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado" - é o que está sendo feito
- 'e outra, sucinta, para ser tida, aprovada e assinada na reunião seguinte".
Mas fazemos questão de dizer que, na ata que lemos, faz-se menção às
questões de ordem levantadas pelo Deputado Durval Angelo, e diz-se que
foram respondidas as duas intervenções pelo Presidente da Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Péricles
Ferreira.

O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou de
pleno acordo com a ata, no entanto, gostaria de aproveitar a oportunidade
para fazer uma solicitação à Mesa Diretora dos trabalhos desta Casa.

Hoje, pela manhã, ao ouvir o noticiário da Rede ltatiaia, fui surpreendido
com uma entrevista do ilustre Deputado Marcos Helênio, durante a qual ele
disse, alto e bom som, que os Deputados desta Casa foram apanhados de
avião e que estão mancomunados com a Líder Táxi Aéreo. Envolveu, ainda,
Deputados deste Plenário com o problema do SIVAN e, mais do que isso,
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disse que os parlamentares desta Casa, principalmente os da bancada
governista, foram comprados pelo Governo do Estado, recebendo cada um
R$650.000,00.

Quero, Sr. Presidente, apenas fazer um apelo à Mesa Diretora, para que
solicite ao ilustre Deputado Marcos 1-lelênio que dê nome aos bois. Eu,
particularmente, não tinha, nesse final de semana, sequer um motorista à
minha disposição. Rodei mais de 2.000km nos três dias de trégua dos
trabalhos de obstrução no Plenário. Como prova, posso invocar o
testemunho das comunidades por onde passei. Tudo isso para chegar aqui,,
ontem pela manhã, para cumprir minha obrigação como parlamentar,
atendendo à convocação da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Digo a V. Exa., Sr. Presidente, que não posso aceitar, num momento como
este, ser tratado de forma genérica, e muito menos posso aceitar que os
nobres pares desta Casa sejam tratados como bandidos. Aqui existem
homens sérios, comprometidos com a causa pública. Se existe uma ou outra
distorção, que, então, seja dado nome aos bois, que sejam apontados os
responsáveis.

Nenhum Deputado, pelo que eu saiba, foi apanhado de avião pelo Governo
do Estado, como foi dito pelo nobre Deputado, tampouco recebeu verba,
mesmo porque não poderia receber nesses dias em que os Bancos e as
repartições públicas estavam fechados.

Foi dito também, Sr. Presidente, que inúmeros Deputados que não
comparecem a esta Casa há mais de dois meses aqui estavam no dia de
ontem. E preciso que se diga quem são eles, pois o Regimento Interno prevê
perda de mandato para tal tempo de ausência. Os suplentes ai estão e
desejam ocupar a vaga dos Deputados a que o Deputado Marcos Helênio se
referiu.

Gostaria que ele dissesse quem recebeu o dinheiro, quanto recebeu, quem
foi apanhado de avião no interior, quais os Deputados que aqui não
comparecem há mais de dois meses. E, mais ainda, gostaria de saber do
nobre Deputado se ele não recebeu a subvenção social da Casa. Se não o
fez, que apresente o comprovante da sua renúncia às subvenções sociais
durante todo esse tempo.

Não podemos mais aceitar essas difamações. Admito até que alguns
segmentos da sociedade tenham o direito de nos cobrar ou de nos atingir
dessa forma, mas ser atingido por um parlamentar desta Casa, não posso
definitivamente aceitar. Por isso, solicito a V. Exa., corno Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que mobilize a
Corregedoria desta Casa no sentido de manter contato com o Deputado ao
qual me refiro neste momento. Que ele confirme, ou melhor, não precisa
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confirmar, mas, sim, que V. Exa. ou a Corregedoria requisite, em tempo
hábil, a gravação da entrevista do Deputado Marcos Helênio, dada à Rede
Itatiaia, para que possamos, então, tomar as providências cabíveis.

E vou dizer mais, Sr. Presidente: se a Mesa da Assembléia não tomar
providência, eu farei pessoalmente a interpelação judicial e abrirei um
processo criminal contra o referido Deputado.

Não posso, definitivamente, aceitar esse tipo de coisa com relação à minha
pessoa. O mínimo que poderia exigir desse Deputado é que ele nos respeite,
que tenha o mínimo de respeito com relação a este Plenário e,
especialmente, com relação à minha pessoa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por
aprovada.

Questões de Ordem
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, fomos citados e, pelo art.

164, temos o direito de resposta. Temos acompanhado os trabalhos na Casa
com muita atenção. Com relação ao IPVA, houve urna participação intensa -
e eu o comprovo em documento - da Líder Táxi Aereo, que influenciou a
votação que se fez aqui. Ela mandou fax para todos os gabinetes e telefonou
para todos os Deputados. Ou melhor, retifico, eu recebi, o Deputado Braga
confirmou que recebeu e o Deputado Durval Angelo também recebeu o fax.
Então, ela tentou pressionar os Deputados para que retirassem o imposto
sobre aeronaves, os 3% que o Governador queria cobrar.

Então, eu falei da interferência da Líder Táxi Aéreo aqui na Casa. Agora,
não disse, textualmente, que nenhum Deputado foi buscado em casa. Disse
que o Governador iria fazer todo tipo de pressão para que houvesse
quorum", inclusive liberando verbas que estão no PADEM. A Casa tem os
R$250.000,00 que são indicados pelos Deputados. Agora, com relação ao
Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios, jamais indicamos
qualquer verba nesse sentido. Não que isso seja imoral ou errado, mas não
temos acesso a essa verba. As verbas designadas pela Assembléia são
indicadas pelos Deputados, e nós indicamos, sim. Então, não há uma
renúncia quanto a isso. Quanto à verba de R$450.000,00, do PADEM, nunca
tivemos acesso a ela. O que disse é que o Governador iria fazer pressão
para que houvesse "quorum".

No que diz respeito à ausência de Deputados, a Casa está cansada de
saber que há Deputados que não estão constantemente aqui. Se eles estão
sendo ou não descontados, isso é um problema do controle da Mesa. Eu
disse que vários Deputados estão ausentes mesmo, e sabemos disso. Eles
passam bastante tempo sem comparecer a esta Casa. Disse isso e estou
disposto a confirmar o que disse.

0 Sr. Presidente - A Presidência determina ao ilustre Corregedor,
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Deputado Ermano Batista, que apure os fatos denunciados pelo Deputado
Péricles Ferreira, e que essa apuração seja feita o mais rapidamente
possível.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, realmente a denúncia do
Deputado Péricles Ferreira é grave e precisa ser apurada. A Corregedoria
envidará todo o esforço necessário no sentido de trazer à tona a verdade.
Entretanto, sabemos que essas gravações de rádio podem ser destruídas em
24 horas. Por essa razão, peço a V. Exa. que abrevie a requisição dessa
gravação para que possamos iniciar nosso trabalho.

O Sr. Presidente - A solicitação do Deputado Ermano Batista será feita de
imediato. A Presidência vai determinar à assessora que entre em contato
com a direção da Rádio Itatiaia no sentido de requisitar a referida fita.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, para
facilitar o trabalho do Corregedor e diminuir a preocupação do Deputado
Marcos Helênio, quero solicitar que o cômputo da presença dos Deputados
na Casa reflita a realidade. A Mesa e sua assessoria é que mamam a
presença, que não é feita eletronicamente, mas sim pessoalmente. Muitos
Deputados às vezes ficam no gabinete, como é o meu caso. Se marco a
minha presença, fico em Plenário apenas se realmente tenho condições.
Estou citando o meu caso como exemplo para facilitar os trabalhos. No
entanto, quando se trata de votar projetos de interesse do povo, é natural
que não apenas eu, mas todos os Deputados desçam ao Plenário para
cumprir o seu dever. Então, Sr. Presidente, gostaria que S. Exa., com sua
inteligência e sua larga experiência, fizesse com que os trabalhos
funcionassem como sempre tem acontecido. A Casa sempre se manteve
como um espelho, e não só dentro de Minas Gerais, mas também fora de
nossas fronteiras. Muito obrigado.

O Deputado Durval Ângelo - Quero fazer a leitura de uma questão de
ordem que estou encaminhando à Mesa.

Considerando que o art. 165 do Regimento Interno estabelece o que é
questão de ordem: considerando que o art. 167 determina como
competência do Presidente da Assembléia responder em definitivo a
resolução sobre questão de ordem; considerando que o art. 169 estabelece
que as decisões de caráter normativo sobre as questões de ordem sejam
registradas em livro próprio, este Deputado solicita, por escrito, resposta à
seguinte questão de ordem, bem como que conste da ata da próxima reunião
a decisão dessa Presidência baseada no art. 249, § 60, c/c o art. 257: se, no
caso de recomposição de "quorum para encaminhamento de discussão, o
Deputado que adentrar o Plenário após a ? chamada de seu nome constará
como presente ou não para o cômputo de "quorum.

Quero também prestar solidariedade ao Líder do PT, Deputado Marcos
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Helênio.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao ilustre Deputado Durval Angelo
que encaminhe à Mesa a sua questão de ordem.

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

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

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

Projeto de Lei n° 1.547197, em virtude de sua aprovação na reunião
extraordinária realizada ontem, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.425197,

do Governador do Estado, que dispõe sobre o IPVA e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1, que
apresenta.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, eu já havia deixado o

requerimento de inversão de pauta, e não foi colocado.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado o teor do seu

requerimento que foi encaminhado à Mesa: SQ Deputado que este
subscreve, regimentalmente apoiado, requer a inversão da ordem do dia
desta reunião, de forma que o Projeto de Lei n° 1.425197 seja apreciado em
último lugar. Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 1997". O pedido de
inversão de pauta foi feito para a reunião de ontem.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, eu pedi a renovação do
requerimento à Mesa. V. Exa. poderia consultar a assessoria. Pedi
renovação. Caso contrário, eu teria que fazer uma série de requerimentos
desnecessários, inclusive os demais requerimentos, como faço todas as
vezes. Gostaria que a assessoria confirmasse se eu deixei ou não o
requerimento.

O Sr. Presidente - A Presidência informa, ainda, que, de acordo com o art.
32 do Regimento Interno, a modificação da ordem do dia se dará, em cada
fase da reunião, a requerimento, nos casos previstos. E a Presidência só
recebeu esse requerimento, que pedia a inversão da pauta da reunião

:	anterior.
O Deputado Gilmar Machado - Já havia solicitado a renovação do

requerimento.
O Sr. Presidente - Infelizmente, não temos esse requerimento.
0 Deputado Gilmar Machado - V. Exa. pode consultar a assessoria.



84
O Sr. Presidente - A assessoria informa que não foi apresentado o

requerimento. Não temos como apreciar um requerimento que não foi
apresentado.

O Deputado Gilmar Machado - Já havíamos feito a solicitação no momento
correto. Gostaria de saber o seguinte: todos os requerimentos feitos por nós
não vão ser levados em consideração por V. Exa.? Todos os dias V. Exa.
quer que eu chegue e os faça novamente, pois não vate mais a palavra da
assessoria. Vou ter que fazer o pedido regimentalmente e pedir que seja
protocolado. V. Exa. está dizendo que, a partir de agora, vai funcionar
assim?

O Sr. Presidente - Informei ao ilustre Deputado que o seu requerimento
pedia a inversão da pauta da reunião de ontem, dia 26. Este é o
requerimento que temos.

O Deputado Gilmar Machado - Já havia colocado que ele deveria ser
renovado para a reunião de hoje. Eles não pedem que façamos a troca do
processo. Se for assim, eu vou fazer, mas vou também querer o protocolo
todos os dias. Nos sete anos em que aqui estive, é a primeira vez que a
assessoria muda o comportamento.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Gilmar
Machado que o Regimento Interno determina, em seu art. 32, a
apresentação de requerimento para a alteração da ordem do dia e esclarece
que, para esta reunião, não foi apresentado o referido requerimento. Informa,
ainda, que os demais requerimentos que chegaram à Mesa serão
examinados no momento oportuno. São requerimentos que tratam da
votação.

• Deputado Gilmar Machado - Peço encerramento da reunião, de plano.
• Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e dá a palavra, pela ordem, ao
Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, estamos conduzindo um
processo de obstrução de forma conjunta, PMDB e PT. Chegamos antes do
início da reunião, e a primeira coisa que fizemos foi conferir com o Deputado
Gilmar Machado se ele havia renovado os requerimentos. Foi-nos dito que já
havia sido entregue à assessoria de V. Exa. a solicitação de renovação dos
requerimentos, visto que, na reunião de ontem, não houve nenhuma
evolução. Seria apenas seguir a tramitação, como sempre aconteceu. Então,
é um pouco assustador começar a assistir a isso na reta final. Acredito que
V. Exa., pela forma como conduziu o processo até ontem, não tem
necessidade de colocar em sua biografia uma atitude como essa. Fica muito
claro o que aconteceu. É uma coisa muito clara, muito óbvia, muito
transparente. Jamais iríamos cometer um ato falho coma esse. Não
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deixaríamos de chegar e fazer contato com a assessoria da Mesa, como
sempre foi feito.

Iniciei esse trabalho de obstrução e não tinha nenhuma prática, mas
sentimos que podíamos confiar na Mesa, que a coisa funcionava, era
conduzida da maneira como solicitávamos. Fiz contato com o Deputado
Gilmar Machado no momento em que cheguei. Não posso acreditar que V.
Exa. vá tomar uma decisão dessa, passando por cima de uma colocação
que foi feita. Há duas coisas acontecendo: ou o PT saiu do processo de
obstrução, o que não acreditamos, ou houve falha da liderança de V. Exa.
Gostaríamos que isso fosse avaliado juntamente com seu grupo de
assessores. Talvez um tenha dito que não recebeu, mas um dos outros pode
ter recebido. É fundamental que se estabeleça a verdade, porque ninguém é
moleque, ninguém é criança. Não aceito o que estão fazendo com o PMDB.
Alguém errou nesta manhã: ou é a Presidência da Assembléia, ou é o PT.

Não quero polemizar com o partido que esteve conosco durante todo o
processo, mas, Sr. Presidente, não posso aceitar essa puxada de tapete que
levei hoje, pela manhã. Se V. Exa insistir nessa decisão, serei obrigado a
denunciar um ou outro. Alguém tem de pagar o preço por essa decisão. O
PMDB está desde o principio no processo de obstrução. Ontem, quem melou
o acordo não foi o Deputado Durval Angelo, fomos nós, foi o Deputado
Anderson Adauto, em nome da Liderança do PMDB. Os resultados
mostraram que estávamos certos. Sr. Presidente, depois de 15 dias nesse
processo de obstrução, eu me vejo traído por V.Exa. ou pelo PT. E alguém
vai ter de pagar por isso, porque, depois do que aconteceu, o IPVA será
votado. E o será por culpa ou da Presidência ou do PT. Sinto muito, caros
amigos e companheiros do PT, mas esse assunto não pode ser concluído
agora, como V.Exa. falou no microfone, simplesmente pedindo o
encerramento dos trabalhos.

6 Como companheiro no processo de obstrução, sempre participei, achando
que realmente era sério, que estávamos obstruindo para que o projeto não
fosse votado. E, ao fazer esse trabalho nos últimos dias, trouxemos um
alento para a população mineira. Nesta Casa, com as siglas partidárias
extremamente desgastadas, num determinado momento deste mês de
festas, alguém acreditou em duas bancadas: na do PT e na do PMDB.
Algumas pessoas nessas Minas Gerais ainda acreditam que alguns partidos
políticos, eleitos pelo voto do povo, vieram a esta Casa para defender os

: interesses maiores da sociedade. E defendê-los, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é defender o não-aumento de impostos, alíquotas e taxas. E nós
agimos com a maior lisura.

A imprensa mineira, muitas vezes, valoriza mais a versão do que os fatos.
Lutei contra os fatos, Sr. Presidente, lutamos contra as versões. Não fomos
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reconhecidos. Quiseram diminuir a importância do PMDB nesse processo de
obstrução. Não nos importamos, começamos, terminamos. Não me interessa
mais o resultado da votação; interessa-me o que foi feito. Cumprimos a
nossa parte. Bancadas minoritárias sabem que não podem deixar projetos
chegar ao Plenário. Se chegam, somos derrotados. Fizemos a nossa parte.
Agimos com total lisura. Alguns disseram que estávamos fazendo isso por
motivos outros. Aceitamos até isso, porque somos e continuamos a ser
contra os impostos.

Então, Sr. Presidente, dói-me muito, depois de 15 dias de obstrução,
depois de todo esse trabalho que fizemos, chegar aqui, no penúltimo dia, e
receber uma facada dessa nas costas. Doem não as costas, mas o coração,
Srs. Deputados do PT. Fomos companheiros leais durante todo esse
processo, em que defendíamos, realmente, os interesses maiores do povo
mineiro, não concordando com o aumento de impostos.

E exatamente por essa postura, límpida e cristalina, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, que posso estar aqui, agora, falando alto e bom som, com o
peito aberto e a cara limpa. Pelo comportamento que a minha bancada teve,
em nome da Liderança e da bancada, não posso aceitar essa puxada de
tapete.

Sr. Deputado Gilmar Machado, é fundamental para o restabelecimento da
verdade que V. Exa. aponte o nome do assessor ou assessora da
Presidência que recebeu a incumbência de renovar o requerimento. Do
contrário, nunca mais terei condições de fazer a defesa, como sempre faço,
da coerência do PT.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros amigos e companheiros, Deputados
do PT que estiveram conosco nesse processo de obstrução; quero concluir
minhas palavras dizendo do profundo mal-estar, do profundo
descontentamento, da profunda desilusão que estou sentindo em relação a
alguém nesta Casa. Espero que esse assunto seja esclarecido, pois a
história vai se basear nesse fato. De tudo o que já passamos, não há fato
mais importante do que esse. Espero que, mesmo a contragosto da Bancada
do PT, a verdade seja estabelecida, pois, do contrário, será muito difícil
continuarmos juntos.

O Sr. Presidente - Antes de dar a palavra ao ilustre Deputado Raul Lima
Neto, a Presidência esclarece ao Deputado Anderson Adauto que está
apenas fazendo cumprir o Regimento Interno. E mais: que já deu -os
esclarecimentos necessários, fazendo a leitura do requerimento apresentado
pelo ilustre Deputado Gilmar Machado, no qual solicita a inversão da pauta
da reunião do dia 28 - o que lá está de forma bem clara -, sendo que outro
requerimento nesse sentido não deu entrada na Mesa.

A Presidência alerta, ainda, que não admite, de forma alguma, dúvida com
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relação a esta Mesa e a esta Presidência, até porque nosso objetivo é o de
fazer cumprir esse Regimento, todos os seus artigos, e durante todo o
tempo. Portanto, não admitimos, de forma alguma, haver dúvida; solicitamos
ao Deputado Anderson Adauto que se dirija à Mesa para examinar o
documento que aqui se encontra e tudo ficar esclarecido de forma definitiva.
Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Eu gostaria de ler os arts. 32, 165 e 167, Sr.
Presidente, porque sei - pelo menos, imagino - que, com isso, poderemos
resolver essa questão agora mesmo. E gostaria também de fazer um
questionamento à Mesa.

O art. 32 diz o seguinte: "A modificação da ordem do dia se dará em cada
fase da reunião, a requerimento, nos seguintes casos:

- adiamento de apreciação de proposição;
II - retirada de tramitação de proposição;
III - alteração da ordem de apreciação de proposições".
O art. 165 diz o seguinte: "São consideradas questão de ordem as dúvidas

sobre interpretação deste Regimento, na sua prática, ou as relacionadas com
o texto constitucional".

E o art. 167: "A questão de ordem formulada no Plenário será resolvida em
definitivo e tempestivamente pelo Presidente da Assembléia".

É nesse artigo que quero parar.
O Sr. Presidente - A Presidência já deu a decisão definitiva. Não temos

outro requerimento a ser examinado.
O Deputado Raul Lima Neto - Sim, mas estou colocando uma questão de

ordem, Sr. Presidente, e gostaria de pedir a V. Exa. que me ouça neste
instante, porque pretendo mostrar e provar a V. Exa. que o assunto pode ser
resolvido de uma forma que, sem dúvida, satisfará a todos os Deputados e
aos que nos assistem.

E fato que todos estamos cansados, que os ânimos estão acirrados, porque
somos humanos. Muitos não sabem que o trabalho parlamentar, em nível
intelectual, em nível de debate, desgasta muito mais, consome muito mais
neurônios que qualquer trabalho físico.

Estivemos debatendo até de madrugada, e acredito que, no coração de
cada Deputado, está a esperança de conseguir, nesse final de ano, sair
daqui vitorioso, ou seja, convicto de que seu ponto de vista, de que sua
intenção foram realizados.

Estivemos debatendo, durante todo esse tempo, com ansiedade, porque
sabemos, como V. Exa. e todos os outros Deputados sabem, que o anseio
do povo mineiro é ode que não haja esse imposto.

Esse processo começou quando aqui esteve o Secretário da Fazenda, que
defendia o aumento dos impostos, inclusive o do IPVA, alegando que apenas
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3% da população de Minas Gerais tem carro.

O Sr. Presidente - A Presidência solícita ao ilustre Deputado que faça sua
questão de ordem e deixe para discutir o projeto no momento oportuno, uma
vez que temos outros inscritos, a começar pelo Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. sabe que este Deputado tem 10
minutos para discussão de questão de ordem.

O Sr. Presidente - Para questão de ordem, Deputado, e não para discussão
do projeto.

O Deputado Raul Lima Neto - Muito bem. Na minha questão de ordem, eu
exponho o seguinte: nós acreditamos que todos aqui são balizados pela
verdade e pela justiça. Nada podemos contra a verdade, senão pela
verdade. O Deputado Gilmar Machado afirma categoricamente, e eu não
poderia, de maneira nenhuma, acreditar que ele está mentindo, porque a
mentira é um pecado contra o caráter de Deus. Ele estaria engalobando este
Poder e estaria desonrando e afrontado o maior poder que é o poder da
verdade, o poder de Deus.

V. Exa. sabe que o Deputado Gilmar Machado, durante a sua trajetória
nesta Casa, tem procurado ser uma verdade intocável, incorruptível, no que
tange ao seu compromisso com a verdade.

Queríamos, Sr. Presidente, usando da prerrogativa que o Regimento
Interno nos dá, em seu art. 67 - e V. Exa. tem poder para isso -, que V. Exa.
consultasse o nome desse assessor da Mesa que anotou as palavras do
Deputado Gilmar Machado, que pediu que fosse votado em primeiro lugar
esse requerimento, invertendo a pauta. Nós compreendemos a sua
preocupação porque, evidentemente, a pauta tem de ser invertida, porque o
orçamento tem de ser votado. E a questão de imposto é uma questão de
filosofia. Nós não agüentamos mais, o povo do Estado não agüenta mais.
Sabemos que S. Exa. o Governador vai se sensibilizar com as palavras ditas
aqui. Evidentemente, poderá até retirar esse projeto da pauta, o que será
uma grande vitória para S. Exa. e para esta Casa.

Solicito a V. Exa. que, apurado o fato, considere a verdade, o fato, e
coloque em votação, em primeiro lugar, o orçamento do Estado. Essa é a
minha palavra. Sei que V. Exa., como todos nós, está bastante cansado, e,
numa situação como esta, acontece até de um ferir o outro. Isso faz doer o
corpo inteiro, porque todos que estamos aqui somos conscientes de que
defendemos aquilo que achamos certo.

Acredito que nenhum acordo pode ser firmado. O Deputado Anderson
Adauto falou em acordo. O acordo que fizemos ontem à noite é de que só
terminaremos com a reprovação desse projeto ou com a sua retirada. Isso
pode acontecer, sem dúvida, e qualquer outro acordo seria uma espécie de
farsa daqueles que defenderam o tempo todo a derrota desse projeto, que
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traz mais um imposto para a população de Minas.

Sabemos que existem alternativas mil que não essas que já se tomaram
uma prática, uma conduta do Executivo, que é passar para o povo os
impostos, a fim de sanar as suas necessidades. E o Poder Legislativo, que é
o maior de todos os Poderes, às vezes fica deformado e não pensa.

Peço a V. Exa. que considere o pensamento e, se o funcionário confirmar
que realmente recebeu, que se considere a palavra do Deputado Gilmar
Machado de que estava entrando com o requerimento e que esse
requerimento estaria aí para ser votado em cada Plenário, em cada sessão,
porque aqui é o Poder do parlamento, é o Poder da palavra. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência, mais uma vez, informa ao Plenário que
todos os requerimentos que dão entrada na Mesa Diretora são formais e são
assinados pelo autor. Portanto, não é apenas um aviso à assessoria que vai
modificar o procedimento determinado pelo Regimento Interno.

E, mais uma vez, informa ao Plenário que não temos outro requerimento
que trate desse assunto.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, gostaria de deixar aqui registrado, nobre Deputado Anderson
Adauto, que em momento algum nós, da Bancada do PT - e sou
encarregado pela bancada de coordenar o Plenário -, tivemos a intenção de
dar golpe em ninguém. Queremos aqui deixar registrado que o Sr.
Presidente já colocou que vamos passar para a fase de discussão. Confiei e
quero assumir, diante da minha bancada e de todos os Deputados, que errei,
e errei porque acreditei na assessoria, porque faço isto há sete anos: entro
com os requerimentos e confio. Esse foi o meu erro. Concordo com V. Exa.,
Sr. Presidente, que realmente não há mais requerimentos, que vamos para
outra parte. Assumo a responsabilidade, porque não sou homem de não
assumir os meus atos. Assumo o meu erro, que foi o de confiar. Quero aqui
dizer, de público, que em sete anos que estou nesta Casa é a primeira vez
que isso ocorre. Mas não tem problema, peço à minha bancada desculpas
pelo meu erro. Peço desculpas à minha bancada porque errei.

Deputado Raul Lima Neto, não tenho o hábito da mentira, realmente
entreguei o requerimento no dia 28 e pedi que fossem renovados os
requerimentos, como sempre fiz. Mas aqui o que vale é o que está escrito,
não vale a palavra, mas a minha vale, e por isso peço perdão e desculpas à
minha bancada e ao PMDB, que conosco tem participado desse processo.
Se alguma responsabilidade for colocada, não a imputem à minha bancada,
mas apenas a mim, que era responsável e acreditei. Errei em ter acreditado.

Mas quero colocar de público, para todo o mundo, que vamos entrar com
outros requerimentos, não mais esse. Respeito o Regimento, Sr. Presidente,
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não quero aqui voltar atrás, tentar dar um golpe, nem com a emoção que
tenho neste momento, o que nunca aconteceu nesta Casa. Em momento
algum quem a volta; quem o cumprimento do Regimento, para que esta
Casa de fato seja valorizada e respeitada, como sempre defendi. Que
prossigam os trabalhos. Peço desculpas, mais uma vez, à Bancada do
PMDB, à minha bancada e, publicamente, ao povo de Minas. Vamos
protocolar os requerimentos seguintes.

Pediria agora, Sr. Presidente, os protocolos. Imaginei que nesta Casa eu
não precisasse disso, mas, se a regra é assim, vou cumpri-la, enquanto
estiver nesta Casa. Quando assumi o meu mandato nesta Casa, jurei que o
cumpriria com honradez, dizendo a verdade e cumprindo o seu Regimento.
Em nenhum momento, quero que algum artigo do Regimento Interno seja
desrespeitado. Muito obrigado.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em
primeiro lugar, gostaria de dizer ao ilustre amigo e companheiro Gilmar
Machado que ninguém deve ter vergonha de ser honesto. É uma pena o que
presenciamos aqui pela manhã. Sou obrigado a falar algumas coisas que
senti no decorrer de todo esse processo.

O Sr. Presidente - A Presidência alerta o ilustre Deputado e o Plenário que
não vai aceitar a obstrução por meio de questões de ordem.

O Deputado Anderson Adauto - V. Exa. sabe que não é apenas um
processo de obstrução. Sr. Presidente,

O Sr. Presidente - Gostaria que o Deputado citasse o artigo do Regimento
sobre o qual está em dúvida.

O Deputado Anderson Adauto - V. Exa. pode cortar a minha palavra, se
quiser, mas não é apenas um processo de obstrução. O que quero dizer
aqui...

O Sr. Presidente - A Presidência não dá a palavra ao ilustre Deputado
Anderson Adauto. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, solicitando a palavra de acordo com o art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento, fixando para o orador o prazo de 5
minutos. Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado. Primeiramente, quero dizer
que o PT, todos nós, Deputados do PT, temos tido relação do mais alto nível
com a assessoria desta Casa. Destacamos especialmente o papel, o
desempenho e a responsabilidade da assessoria da Casa. O Deputado
Gilmar Machado encaminhou uma série de documentos e requerimentos a
partir de ontem, dia 28, data que não é impeditiva do ponto de vista do
encaminhamento para hoje. O encaminhamento poderia ter sido
absolutamente formulado com data de ontem, para ter garantida sua
apreciação hoje, desde que ele o fizesse junto à assessoria desta Casa. Ele
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solicitou à assessoria que os requerimentos formulados na data de ontem
fossem reintroduzidos hoje, no inicio desta reunião. Portanto, se assim isso
não foi feito, considero que houve grave quebra de confiança entre os
assessores e a Bancada do PT. E ainda, Sr. Presidente, se esse
encaminhamento eventualmente não pudesse ter sido feito em função do
documento ter sido datado ontem, seria também atitude respeitosa para com
esta bancada, e fundamentalmente para com o Deputado Gilmar Machado,
seria atitude correta por parte da Presidência que, no encaminhamento,
fosse feita apenas a retificação da data.

Por isso, Sr. Presidente, se neste momento o encaminhamento for dirigido
para desconsiderar o documento encaminhado pelo Deputado Gilmar
Machado - como ele colocou aqui, todos os documentos foram
encaminhados -, quero também manifestar, como ele, minha indignação e
dizer que a nossa relação com a Assembléia Legislativa, a partir dessa
quebra de confiança, logicamente terá de ser profundamente diferente da
que temos tido até este momento.

Sr. Presidente - Mais uma vez, para que não haja dúvida, a Presidência vai
fazer a leitura dos termos do requerimento do Deputado Gilmar Machado: (-
Lê:) O Deputado que este subscreve, regimentalmente apoiado, requer a
inversão da ordem do dia do Plenário desta reunião, de forma que o Projeto
de Lei n° 1.425197 seja apreciado em último lugar. Sala das Reuniões, 28 de
dezembro de 1997."

Portanto, a Presidência apenas está cumprindo o Regimento e não admite,
de forma nenhuma, que nenhum Deputado venha denegrir a imagem desta
Mesa Diretora.

Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputada Maria José Haueisen, senhores da imprensa, telespectadores do
Canal 11, quero inicialmente dizer que existem muitas e diferentes formas de
se valorizar ou desvalorizar esta Assembléia Legislativa. E, em relação ao
Projeto de Lei n° 1.425197, do Governador do Estado, que estabelece
aumento das alíquotas de IPVA, podemos tirar grandes e valiosos
ensinamentos.

O projeto, no seu conteúdo, agride a Assembléia Legislativa. Todos nós
sabemos que vivemos situação de grandes dificuldades, para o Estado
brasileiro em geral e para o Estado de Minas Gerais em particular. Diante
dessas dificuldades todas, é preciso que tomemos iniciativas e atitudes que
apontem soluções de médio ou longo prazo para que nosso Estado atinja
situação melhor.

A medida tomada em relação à cobrança do IPVA não resolve esse



92
problema. O conteúdo do projeto que vamos analisar em seguida mostra
profundas injustiças e revela a fraqueza do Governo frente ao poder, ao
poder de grupos, ao poder de interesses privados.

Mais grave é a forma de encaminhamento desse projeto à Assembléia
Legislativa, encaminhamento de última hora, encaminhamento feito às
pressas para não resolver definitivamente os problemas do Estado e o
sofrimento do povo de Minas Gerais. Aliás, ele irá agravar a situação de
muitos outros.

Mas, mais grave ainda foi a atitude do Governo de desprezar a Assembléia
Legislativa a partir do momento em que fez o encaminhamento desse
projeto. Ao encaminhar o projeto de lei, o Governo do Estado, através da
Secretaria da Fazenda, já o considerou aprovado e, por isso mesmo, emitiu
as guias de arrecadação de IPVA com os aumentos previstos no projeto de
lei. Esta é a forma mais agressiva, mais afrontosa de o Governo comportar-
se em relação a nós: total desconsideração, total desprezo.

Diante da atitude do Governo, encaminhando dessa forma e comportando-
se dessa maneira em relação ao Projeto n° 1.425197, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, através do seu Presidente, teve, inicialmente, a
grandeza de se rebelar, de denunciar a atitude do Governo e de retirar,
inicialmente, esse projeto. Nós, do PT, fizemos acordo com os Deputados
que compõem a maioria na Assembléia Legislativa, no sentido de se
estabelecer uma pauta mínima, já que existia acúmulo de projetos, o que
nos dificultada a análise mais detalhada deles. Definimos uma pauta mínima
para que se permitisse aqui uma análise mais aprofundada, mais detalhada,
dos projetos que deveriam ser votados.

A partir do momento em que esse projeto foi retirado e em função das
razões pelas quais ele foi retirado, nós, do PT, o consideramos fora da pauta
mínima e, por isso mesmo, estamos assumindo aqui, também, a condição de
parlamentares que fazem obstrução para impedir a votação e a aprovação
desse projeto.

O Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, se teve
inicialmente a grandeza, a coragem e a determinação da retirada desse
projeto, curvou-se posteriormente, diante da submissão da maioria dos
líderes desta Assembléia Legislativa, à força do Governo, no sentido de que
o projeto fosse recolocado na pauta de discussão.

Se, inicialmente, a atitude da Assembléia Legislativa foi de coragem, de
grandeza, de fortalecimento da Casa, no momento seguinte, a atitude
tomada pela maioria, pela quase totalidade das lideranças que compõem
esta Assembléia, com relação a recolocar o projeto na pauta de discussão,
transformou a ação primeira em mera encenação parlamentar.

Lamentavelmente, no final dos acontecimentos, não assistimos aqui a
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atitudes corajosas e de independência. Assistimos a nada mais que um
processo de encenação para ficarmos bem com a opinião pública e a mídia.

Infelizmente, o fato de este projeto estar hoje na pauta para discussão
representa o rebaixamento da Assembléia Legislativa; representa uma
atitude não de se ajoelhar, mas de se deitar, de se submeter definitivamente
ao Poder Executivo. Para tristeza nossa, daquilo que hoje poderíamos estar
comemorando como ato de grandeza não resta absolutamente nada.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, se esta Assembléia não tem ainda a
dimensão histórica que lhe cabe, cabe pelo menos a ela, neste momento,
refletir sobre o conteúdo do projeto em pauta e não admitir, através do voto
que nos resta, que o projeto seja aprovado como está.

Sua aprovação significa uma punhalada pelas costas numa parcela
significativa dos cidadãos de Minas Gerais. Sua aprovação significa uma
agressão aos mineiros; significa que esta Assembléia Legislativa não é
capaz de contribuir na construção de um projeto alternativo que leve em
consideração a justiça, a partilha, e que seja capaz de estender ao povo
deste Estado uma reforma tributária justa, que faz com que os que mais
podem e mais têm contribuam, na devida proporção, com o Estado.
Certamente, assim poderíamos superar as dificuldades que vivemos hoje.

Basta dizer que, neste Estado, se o Governo tivesse mais competência e
maior capacidade de fiscalização, apenas com o combate à sonegação fiscal
arrecadaria muito mais do que vai arrecadar com o IPVA. Basta dizer que, se
o Governo estivesse aplicando corretamente os recursos no
desenvolvimento do Estado, na geração de emprego e renda, em projetos no
campo, em projetos amplos que atendessem aos pequenos e médios
proprietários, fundamentalmente, se estivesse investindo de maneira
planejada na pequena e na microenipresa e nos trabalhadores, arrecadaria
muito mais do que arrecada hoje.

Infelizmente, o Governo quer arrecadar de qualquer jeito, não importando
a intensidade do sacrifício que é colocado sobre algumas pessoas ou alguns
setores da sociedade; não importando que se sacrifiquem mais aqueles que
já são brutal e cruelmente penalizados.

Em relação ao transporte, aos veículos, temos dados que, analisados
corretamente, e considerando a necessidade de respeito mínimo à cidadania
por parte de todos os Deputados, não nos deixariam aceitar qualquer
elevação do IPVA. Num momento muito oportuno, a "Folha de São Paulo"
produziu uma análise muito importante para o que estamos discutindo. Essa
análise foi produzida e publicada em' 26 de dezembro. E um presente para
os Deputados que querem defender a justiça e a cidadania. A Folha de São
Paulo" mostra, por meio dessa publicação, que os carros vendidos aos
brasileiros, sejam nacionais ou importados, custam aqui mais caro que em
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outros países. Mostra, com dados e tabelas muito claros e de fácil
compreensão, que o imposto pago neste País é mais de 300% superior ao
que é pago, por exemplo, nos EUA, e é 60% superior ao que se paga na
Itália.

Ora, os impostos elevam os preços dos nossos carros. E mais grave ainda:
os nossos carros, mesmo sem impostos, ainda que fabricados aqui, são mais
caros do que em outros países. Um exemplo evidente é dado pelo Palio
Weekend, da FIAT, que custa, no Brasil, em tomo de 50% a mais do que na
Itália. Ou seja, apesar de a Itália ficar um pouco mais distante do que Betim,
Contagem ou qualquer outra cidade do País, o carro fabricado em Betim
para os brasileiros custa mais caro do que aquele fabricado em Betim para
os italianos, mesmo sem impostos. E é justamente sobre o carro que o
Governo quer cobrar mais impostos.

Normalmente, o seu tempo útil de vida deveria ser 10 anos. Há pessoas
que estão usando o seu carro há 12, 15 ou 20 anos - os mais pobres - por
absoluta impossibilidade de ter um carro novo. Quem tem um carro muito
velho não tem o mais novo por falia de oportunidade ou de recursos. Mesmo
assim, o Governo do Estado de Minas Gerais está propondo aumentar as
alíquotas de IPVA - não de todos os carros. Com  relação aos carros das
frotas, há uma proposição de redução da alíquota para 2%, com a alegação
de que os donos de frotas de veículos podem emplacar os seus carros em
outros Estados, onde o valor do IPVA é menor. Para os mais pobres, é difícil
emplacar o carro em outros Estados.

O Governo do Estado de Minas Gerais, insensível, e sabendo das
limitações dos mais pobres, propõe para eles uma elevação do IPVA da
ordem de 33%, alegando que precisa fazer caixa, porque precisa de mais
recursos para garantir o pagamento das suas dívidas. O Estado quer
arrecadar mais, mas não disciplina a sua estrutura administrativa, que é
onerosa, ineficiente e absolutamente desnecessária. Não avança
significativamente no sentido de melhorar a sua organização gerencial
administrativa. O Governo quer cobrar cada vez mais para prejudicar
aqueles que menos podem, os mais pobres.

O Estado de Minas Gerais tem uma enorme dívida em relação à saúde e
ao saneamento básico. Por exemplo, recentemente, ao propor a venda da
COPASA, privatizando-a para arrecadar mais dinheiro para pagar divida,
não considerou a questão do saneamento básico como uma enorme dívida
social com os mais pobres, os favelados, os moradores da área rural e os
moradores das periferias da cidade. E preciso que muita coisa seja feita em
relação aos mais pobres, através da atenção à saúde e ao saneamento
básico. Infelizmente, o Estado quer tirar dinheiro desses setores mais pobres
para pagar as suas dívidas. 0 Estado está reduzindo o IPVA para quem tem
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de mil a dez mil veículos, porque senão eles saem do Estado, mas cobra
mais caro dos proprietários de um ou dois veículos.

Cobram agora sobre os veículos mais velhos, que já não deviam estar
circulando, aqueles com 15, 20 anos de idade. É isso o que o Governo do
Estado está fazendo com a nossa sociedade. Dizer que precisa de recursos
'porque o caixa está vazio é verdade, mas buscar recursos dessa forma é
crueldade, é injustiça, é um sinal de incompetência respaldada pela maioria
dos componentes da Assembléia Legislativa. O Estado de Minas está sendo
governado pelo Governador não a partir de ontem, de algumas horas, de
alguns dias. Estamos completando três anos de Governo. Quando Eduardo
Azeredo assumiu a direção deste Estado, a situação era diferente. Também
era desafiadora, mas não conseguimos identificar, nas medidas de Governo,
atitudes que pudessem resolver os nossos desafios. Estava tudo bem,
estava tudo encaminhado, as obras estavam em andamento, os recursos do
GIRO e do Banco Central estavam fáceis, o dinheiro internacional estava
disponível e com juros baixos. Desde a sua posse e frente às medidas
tomadas pelo Governo Federal, sabíamos que a situação era de risco. Todos
sabíamos que qualquer alteração de percurso, que as influências
internacionais, que o volume da dívida, que a relação do real, ancorado no
dólar, poderiam causar graves e profundas turbulências. O Governo do
Estado e o Governo Federal comportaram-se como se o céu fosse de
brigadeiro, não tomaram as medidas necessárias para colocar o País no
rumo do desenvolvimento, para ajustá-lo às condições de valorização,
promoção e desenvolvimento para os brasileiros. O Governo abriu as portas
para a importação, muitas absolutamente desnecessárias, tomou dinheiro
emprestado, avolumando nossa dívida, negociando-a com interesses
nacionais e multinacionais com os juros mais altos do mundo, perdendo sua
soberania. Se, eventualmente, hoje a moeda está estável, o que podemos
verificar é que, para mantê-la assim, estamos comprometendo o nosso
futuro, considerando-se a brutal elevação da dívida brasileira. Essa dívida,
na lógica do Governo mineiro, vinculada à lógica do Governo Federal,
coloca-nos numa total subserviência, numa total submissão, comprometendo
o futuro do nosso Estado.

Na lógica do Governo vamos, cada vez mais, servir os mais poderosos.
Cada vez mais, vamos assistir ao distanciamento entre ricos, donos do
capital, que são cada vez menos e mais poderosos, e pobres, mais
desempregados, mais pobres, mais destituídos, mais excluídos. A não ser
que para este Governo todo o avanço possa se limitar a comer frango e a
usar dentadura. Se o brasileiro tiver que sonhar um pouco mais alto com a
sua própria dignidade, com a saúde, com a educação, com uma moradia
digna e com melhores estruturas para viver e trabalhar no campo, não será
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com esse projeto, e muito menos com esse Governo, que ele terá que
contar.

Nesse sentido, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero chamar a atenção
de todos para que não votem esse projeto este ano. É esse o nosso esforço.
Utilizaremos todos os recursos e toda a nossa energia no sentido de não
permitir que esse projeto, em defesa da dignidade, da honradez, da
autonomia e da independência deste Poder, e em defesa do povo de Minas
Gerais, seja votado. O nosso papel é o de obstruir, de analisar, de debater e
de oferecer ao Estado de Minas Gerais novas reflexões e novas alternativas.

O Sr. Presidente - Para discutir, com a palavra, o Deputado Raul Lima
Neto.	 -

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
antes de começar a minha fala, gostaria de dirigir-me a V. Ef, na condição
de Deputado, para parabenizá-lo pela sua atuação. V. Exa. demonstra ser
um Deputado, um parlamentar vocacionado e formado para este Poder.

Sabemos que é regra parlamentar universal que um presidente de uma
instituição, principalmente uma instituição democrática, parlamentar, seja o
pastor de todos os Deputados. Ele jamais dirige, em momento algum, a
Assembléia; ele preside a ela, estritamente balizado pelo Regimento Interno,
dando a todos a oportunidade de, dentro dele, usar todos os artifícios que lhe
possibilitem atingir o objetivo a que se propôs.

Srs. Deputados, também sei que a esta altura dos acontecimentos é mais
que natural que todos os Deputados, assim como eu, estejam cansados.
Cansados mas também exortados, animados pela esperança de que irão
contribuir para o povo mineiro, de que irão deixar um rastro que há de julgar
a sua passagem por esta Casa, que há de compensá-los no juízo de Deus.
Deus vai tomar conta do rastro dos homens. Daqui a cinco anos, com ou
sem mandato, eles vão passar, mas o rastro vai ficar. E a razão pela qual
este Deputado persiste, persevera, usa a palavra, requer questão de ordem,
faz requerimento, encaminha, discute, é para que, num tempo maior, os
senhores colegas façam uma reflexão, e aqueles que estavam favoráveis, e
ainda estão, a votar o aumento do IPVA em 33% mudem de idéia.

As vezes, até sou criticado por acharem-me infantil e até tendencioso,
como alguns pensam. Na verdade, há uma tendência, sim, no sentido de
ocupar um espaço máximo, de forma que esse projeto seja retirado de
pauta, seja derrotado ou não tenha tempo para que seja votado.

E por que faço isso? Sr.Presidente, quando esse pacote chegou a esta
Casa, este Deputado, ao examiná-lo, já colocou sua posição a diversos
colegas, na época os Deputados Mauri Torres e Paulo Piau. No mesmo dia
em que ele aqui chegou, eu falei para esses Deputados que citei agora e
muitos outros que sempre fui e sou admirador do Governador Eduardo
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Azeredo. Sei tratar-se de homem sério, de um homem público, mas que
jamais estaria a favor desse projeto. Mesmo porque acredito que esse
projeto tenha partido de sua assessoria, ou dessa tendência, dessa herança,
dessa cultura que os governos estaduais receberam, especialmente aqueles
mais influenciados pelo Governo Federal, de repassar essas despesas ao
povo, de arrancar dinheiro da bolsa do povo, de meter a mão no bolso do
povo todas as vezes em que se pretende adquirir recursos, receitas para o
Estado ou para a União porque esse é o exemplo maior que temos do
Governo Federal.

Sr. Presidente, fico imaginando sob qual argumentação eu votaria o
aumento do IPVA. Colocarei o contraditório para que, ouvindo os senhores a
tese e a antítese, tenha eu alguma esperança de sensibilizá-los.

A argumentação que usaria talvez fosse a de que as necessidades de
caixa do Estado fazem com que eles sejam obrigados a aumentar o IPVA.
Diria isso e também diria que esse aumento de 33% incidirá apenas sobre
uma camada de 3%, que são os proprietários de caro, como argumentou o
Secretário da Fazenda, João Heraldo de Lima.

Mas já questionei esses argumentos em meu coração. E descobri que a
verdade maior, a que mais se aproxima da verdade porque toda verdade é
absoluta ou melhor, é paralela - é a de que o Deputado consciente não pode
ficar, de maneira alguma, a favor de mais impostos para o nosso Estado ou
para o nosso Pais. O povo brasileiro já é considerado o povo de mais alto
nível de sofrimento e opressão do planeta Terra. A revista Veja fez uma
publicação nesse sentido. A nossa condição econômica é parca - quando
falo "nossa", incluo-me no povo, porque fazemos parte do mesmo corpo;
todos os membros da Nação são membros do corpo que compõe o povo
brasileiro; se nos dói um dedo do pé, todo o corpo sofre; nem pelos ouvidos
não serem os olhos, isso significa que não sejam membros do corpo. O que
precisamos fazer, nesta condição peculiar de destaque e influência que
temos como Deputados, é lutar a favor do povo.

Esse aumento de 33% pode parecer insignificante para alguns, mas afirmo
que para a grande maioria da classe média consumidora, que tem carro, ele

; representa um valor muito significativo. Conheço pessoas sérias que já
deixaram de sair de caro porque não podiam pagar em dia o IPVA, pois isso
lhes fazia falta. Não se iludam, Srs. Deputados: a classe média, que recebe
um salário em tomo de R$2.000,00 e que compra caro por meio de
consórcios, vive anotando suas despesas. Às vezes, R$50,00 são usados por
uma família para o lazer, para a farmácia ou para uma reserva em sua casa.
O IPVA de um carro que foi comprado em consórcio por R$20.000,00, ou de
um carro popular, que hoje custa de R$12.000,00 a R$18.000,00, onera
muito. Por exemplo, o IPVA de R$600,00 recolhido hoje por uma pessoa terá
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um aumento de aproximadamente R$200,00, quase dois salários mínimos.

Srs. Deputados, o povo não suporta mais. É uma afirmativa bíblica - na
qual tenho a certeza de poder firmar-me, porque a palavra de Deus jamais
erra - que diz que o amigo de impostos desgraça a sua nação. E se diz,
também, no Provérbio 28, que aquele que se recusa a ouvir a boa lei termina
dando glória e trabalhando em prol da severidade e da perversidade para
com o povo.

Srs. Deputados, este Deputado sempre esteve a favor do Governador, pelo
fato de ter ele sido votado por minha Casa. Este Deputado sempre entendeu
que, se elegemos o Governador, temos o dever de acreditar em sua
administração. Mas também este Deputado sempre creu, como ainda
acredita e como crêem os Deputados e todos os que têm bom-senso, que
estamos aqui também na função de ajudar o Governador e de assessorá-lo,
não como fazem os que o assessoram, mas com a palavra e com projetos.
Temos a função de assessorá-lo até mesmo rejeitando algum projeto, coisa
que a consciência desta Casa e a consciência individual de cada parlamentar
compromissado com o povo que o elegeu e que elegeu o Governador cobra
agora de cada um de nós.

Ouvimos aqui o pronunciamento do nosso irmão e companheiro, Deputado
Gilmar Machado. No momento em que estávamos a ouvi-lo, pudemos
perceber uma atitude de humildade, uma atitude de unção e, especialmente,
uma atitude de coragem de um Deputado pedindo perdão.

E pede perdão com sentimento, falando com a alma, com o coração,
porque confiou naquilo que já era tradição, e perdemos uma oportunidade de
atrasar um pouco mais a votação desse projeto para que V. Exas., que são
contrários, fossem sensibilizados. Porque cremos assim, e se eu não cresse
assim, se eu acreditasse que a obstrução acontecia apenas como um
processo de obstrução, se eu acreditasse que todas as vezes que subimos
ao palanque ou que usamos o microfone para rebater as argumentações
favoráveis ao aumento de impostos, para clamar pela misericórdia desta
Casa para com o povo de Minas Gerais, é porque cremos, sim, que esse
projeto pode ser rejeitado. Se assim não fosse, se esperasse acordos outros
que não fossem a rejeição ou a retirada desse projeto, eu me consideraria
também, ou me consideraria especialmente ou unicamente uma pessoa falsa
e não compromissada com aquilo que pensa, porque seria falso até para
com Deus. Mas sei que a vitória que vence o mundo é a nossa fé e que cada
Deputado que usa esta tribuna, que cada Deputado o faz com consciência, e
procuro ouvir os Srs. Deputados, porque, às vezes, ouço argumentações
lindíssimas, do coração dos senhores, e coloco a minha, porque acredito que
estamos aqui entre homens sérios, inteligentes e sábios. E uma das
características do sábio é que ele muda de opinião, muda de idéia, porque
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ele pensa, e quem pensa luta, porque quem não pensa não tem cabeça.
Uma característica do homem é mudar de idéia.

Srs. Deputados, como em nosso País as coisas acontecem de maneira
inversa! V. Exas. já pararam para pensar? Temos tudo para sermos uma
Nação abençoadíssima, temos um povo inteligente. Por que não somos um
País de Primeiro Mundo? Temos minérios nobilíssimos. Minas Gerais,
especialmente, todos sabem que está alicerçada sobre pedras, jóias e
minérios preciosos. Sempre deixamos escoarem para fora do nosso Pais e
do nosso Estado os nossos tesouros. E por quê? Porque não os valorizamos.
Valorizamos, mas na verdade desvalorizamos muito mais o homem. E é
muito mais fácil arrancar dinheiro de um inocente, do povo brasileiro, já tão
esmagado com salários baixos, vis e imorais, porque o que caracteriza uma
nação de Terceiro Mundo ou uma nação atrasada é exatamente a
desvalorização do homem. Em qualquer pais de Primeiro Mundo, em
qualquer pais que tem progresso, em qualquer pais em que as pessoas
vivem com um salário que lhes permite adquirir um carro, comprar uma
casa, vestir, morar, comer, ter lazer, o homem é valorizado. E no nosso País
é o contrário: o homem é vil, tudo nesse País é caro, objetos domésticos,
eletrodomésticos, carros, combustíveis, viveres, residências, tudo. O vil é o
homem, o baixo é o homem, porque isso é cabalmente provado pelas
atitudes do nosso povo, quando não titubeamos, quando não refletimos em
empurrar no povo mais impostos. Por quê? Porque desconsideramos o povo,
a verdade é essa. Se o considerássemos, procuraríamos em outras fontes a
solução. Sabemos que aqui foram apresentadas diversas, entre elas uma
taxação, uma fiscalização sobre os garimpos, sobre o nosso subsolo, sobre
as grandes extratoras de minério. Temos aí a Vale do Rio Doce, que foi
privatizada agora. Todos nós sabíamos que, mesmo antes da privatização, a
Vale do Rio Doce - não estou falando contra o nome Vale do Rio Doce, mas
contra aqueles que estavam ali comandando a Vale do Rio Doce - levava
quantos e quantos vagões onde havia, misturado e triturado no minério de
ferro, o ouro que saía do nosso Estado? Isso nunca foi fiscalizado, e todos
sabem disso. Isso traria para os cofres do Estado recursos como nunca
houve, mas, sem dúvida, o poder da corrupção, o poder dos que sonegam, o
poder da bandidagem é maior do que o do povo em nosso País, porque ele é
cordeiro, razão pela qual o povo, em toda e qualquer situação, é sacrificado.
Mas ai eu vos pergunto, Srs. Deputados, sacrificado por quê? Pela culpa? A
Bíblia diz que todo povo tem o governo que merece. E Deus quem constitui
e destitui as autoridades. Perguntaria eu daqui, se pudesse, a Deus: por que,
então, constituir déspotas? Por que, então, constituir homens que são
amantes de impostos? Por que, então, constituir um Hitler para acabar corri a
Europa e com o seu próprio país, naquela época? Porque o povo da
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Alemanha, pela sua prepotência e sua vaidade, mereceu Hitler. Talvez o
nosso povo e a nossa grande maioria, cega e esmagada por donos de
currais eleitorais, que trocam votos por favores, sejam culpados, porque são
eles que elegeram o draconiano Governo. Mas por que o povo é culpado?
Ele é culpado porque os seus representantes, as suas cabeças e o político -
e a palavra "política o vem do vocábulo politiquéia", o homem da "pólis », o
homem da cidade, o homem colocado em posição de destaque com poder
para defender o povo. Na mesma tradição do povo, podemos considerar, às
vezes, as benesses casuísticas acima das benesses para o povo. Em
nenhum momento digo que os Srs. Deputados que são favoráveis ao projeto
são casuisticos. Creio que existem Deputados honrados aqui dentro,
Deputados sérios, Deputados governistas que estão a favor desse projeto.
Eles são homens sérios. E é porque creio na seriedade desses homens é que
insisto em falar. Lima característica da seriedade é exatamente a flexão à
palavra, a flexão e a reflexão dos nossos pensamentos, porque se há uma
coisa que precisamos considerar para que esta Nação seja de Primeiro
Mundo, isso acontece quando nós, os primeiros, consideramos a palavra.
Quando ela é verdadeira, não tem mentira, é sincera e quando é ouvida, tem
o poder de esmiuçar a veia, quebrar a mais dura rocha, o mais empedernido
alvedrio e trazer à tona a intenção do nosso pensamento. Quem dera que a
palavra pudesse penetrar nos nossos corações, como já profetizava, dizia e
escrevia o autor de Hebreus, que dizem ser o apóstolo Paulo. A palavra,
especialmente a palavra de Deus, é como espada de dois gumes, que
penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e traz à tona o
pensamento e a intenção do coração do homem. As vezes, fechamos o
nosso próprio coração à palavra. Quantas vezes, por sondar a palavra,
descobri que minha intenção estava errada? Descobri que o meu
pensamento não era certo? Descobri que o segmento que me colocou aqui
sempre creu que eu era um representante, e sou, para defender os
interesses desse segmento?

E o interesse desses segmentos, senhores, é o interesse geral do povo, e o
interesse do povo é de que haja em nosso País realmente progresso,
prosperidade, moradia, saúde, transporte, alimentos. Que o povo tenha
realmente condição de usufruir de todos os benefícios do seu País. Mas o
que diz o Secretário? Que esse imposto incide apenas sobre 3%.

Sabe o que está acontecendo, Deputado? Tentei aparteá-lo, mas não foi
possível, pois cortaram-me a palavra naquela hora. Na verdade, no nosso
País varremos isso para debaixo do tapete. Nós nunca aumentamos a faixa
consumidora. Só 3% podem ter carro neste País. Se aumentarmos o
imposto, vamos diminuir um pouco mais essa faixa de 3% e vamos dificultar
mais para os 97% que poderiam ter carro também.
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Vede, senhores, como às vezes ficamos míopes na nossa visão política.

Vede as empreiteiras. Vede os escândalos. Estamos agora com a grande
obra da Femão Dias, cuja duplicação está sendo feita. Nem sei se ela já
terminou. Não terminou ainda. Está quase. Os senhores sabem que a
primeira licitação da Femão Dias ficou quase seis vezes mais cara do que a
atual? A imprensa noticiou vastamente isso. Sabem o que significa seis
vezes mais cara? E recuou-se por causa do temor que ameaçou o
Congresso Nacional, quando já havia 97 assinaturas para se instaurar uma
CPI para apurar os rumores de corrupção com as empreiteiras. Sabem o que
significa seis vezes mais caro? Daria para asfaltar ou para fazer uma nova
estrada, em pista dupla, que vai a Porto Alegre e volta ao Norte, passando
pelo Norte de Minas - eu calculei por lá -, vem aqui e vai a Porto Alegre, e
ainda volta até São Paulo. Por quê? Porque as empreiteiras nunca foram as
fontes ou a fonte de recurso para atender às necessidades, para suprir a
receita de que o Estado precisa para gastar nos seus projetos, nas suas
realizações e com os funcionários.

Quem tem que pagar é o povo. E o povo já paga muito. O povo brasileiro
já paga demais. O nosso povo brasileiro já é um povo achatado por impostos
e baixos salários. Nosso IPVA já é um dos mais caros do mundo. Alega-se
que o de São Paulo é de 4%. Por que temos de copiar o que é ruim?
Existem outras fontes, senhores.

Citamos aqui, e voltamos a citar, para atrair os Deputados do Triângulo
Mineiro - porque vasta reportagem de apuração já foi feita nesse sentido -
que este Deputado recebeu uma denúncia, com documentos, inclusive, de
um grande empresário sério de Januária, provando que no Triângulo a
maioria dos grandes comerciantes tiram a nota em São Paulo. Por que não
regularizar isso? E mais fácil taxar o povo? O povo não tem defensores, não
tem "lobby"?

Srs. Deputados, R$300,00 na conta de uma pessoa, 3% para um carro de
R$10.000,00 representa dinheiro. Neste momento em que quase finda o meu
prazo, quero aproveitar para pedir aos Deputados que façam uma reflexão e
considerem que esta Casa será um exemplo para todos os Legislativos que
estão debaixo da influência do grande amante de impostos, que é o
Presidente da República.

Esta Casa, neste Natal, pelos seus membros, que, com muita honra, lotam
este Plenário para discutir o projeto que aumenta o IPVA, será um exemplo
para o Brasil, para aqueles que sempre enxovalharam o Poder Legislativo e
disseram que somos subservientes - é um absurdo, não somos.

Esta Casa tem liberdade, os Deputados têm liberdade para dar uma
resposta ao povo brasileiro, a começar por Minas Gerais, dizendo: chega de
impostos. Com essa atitude, levamos o Executivo Estadual a uma reflexão e
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a uma busca de recursos em outras fontes, o que será muito bom para Minas
Gerais e para o povo, porque as outras fontes são muito mais abundantes
em recursos, que virão para o povo, e, não, sairão do povo.

Srs. Deputados, por favor, façam uma reflexão segundo a sua consciência,
porque esta está acima da ciência e faz o homem semelhante a Deus. Ela o
faz juiz, e isso é bom, porque ele julga a si próprio. Sua consciência há de
contribuir, sem dúvida, para que o Governador se livre de assessores que o
fazem parecer mau aos olhos de Minas Gerais. Tenham a convicção de que
homens há aqui que hão de mostrar-lhe, se ele quiser, fontes que farão de
Minas Gerais um grande Estado e um exemplo de povo feliz e de um
parlamento que honra o povo e o defende, apesar da forma deformada da
política mineira. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Ibraflim Jacob.
• Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a esta

tribuna para, mais uma vez, lembrar aos nossos ilustres colegas Deputados a
importância de cada um de nós em relação ao projeto de aumento das tarifas
do IPVA.

Temos que nos apresentar como realmente somos. Somos trabalhistas e
socialistas do tempo de Getúlio Vargas. Fui eleito em 1950, quando Getúlio
Vargas voltou à Presidência nos braços do povo brasileiro. Jamais pertenci a
outro partido. Temos a felicidade de ter lideranças de âmbito nacional e até
internacional.

Getúlio Vargas, por exemplo, foi considerado o maior estadista da América
Latina. Temos também que acreditar que, não fora o golpe de 64, nosso
querido e saudoso João Goulart teria sido um dos maiores Presidentes da
República deste País.

O Presidente Nacional do PDT é um dos homens mais sérios, mais
autênticos desta Nação; jamais sofreu impugnação nem foi submetido a
processo político ou administrativo - fato inédito na história da política
brasileira. Temos que honrar isso, meus companheiros do PDT.

Infelizmente, a Bancada do PDT está divorciada, em parte, dos
sentimentos socialistas e trabalhistas que Getúlio Vargas gerou em todos
nós. Infelizmente, repito. Numa bancada de nove, contamos apenas com
dois Deputados tentando mostrar e defender o que realmente representa
para o PDT o aumento de impostos. O PDT de Minas Gerais não pode,
definitivamente, fazer o que está fazendo. Não podemos nos aliar a políticos
da direita, como vem acontecendo. Desculpem minha franqueza, mas, mais
que aliando-se, estão se atrelando.

A verdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, é que,
como trabalhista histórico e como homem de partido, não podemos aceitar
definitivamente o que o Governador está impingindo a todos nós: uma
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alíquota de 4% sobre o IPVA, o que significa 33% de aumento.

Ontem, na reunião da Comissão que terminou pelas duas horas da
madrugada, exibi a prova de que esse aumento é indevido e vou fazê-lo de
novo, agora. Trata-se de uma Elba do ano de 1990, totalmente depreciada e
que ficou famosa, como os próprios jornais dizem. Ninguém vai me
convencer de que seu preço foi majorado corretamente. No ano passado, ela
valia, segundo consta, R$4.000,00. Este ano, na tabela de taxação dos
veículos, ela foi valorizada em R$4.900,00. Ora, isso é um absurdo! Todos
sabem que, assim que sai da agência, o veículo perde 10% do valor. Todos
sabem disso. E só sair da agência, e o carro deixa de ser zero quilômetro.

Pergunto: como um carro de 1990, Fiat Elba, carro surrado, pode ser
:majorado dessa forma? Não acreditamos nisso e conhecemos muito bem a
artimanha da situação. Não concordamos definitivamente com esse tipo de
coisa. Hoje, aliás, todos os jornais de Belo Horizonte deram-nos cobertura
nesse sentido, reconheceram que o projeto de aumento do IPVA está
totalmente errado, pelo que eu os parabenizo. Vamos provar o erro nesta
Assembléia Legislativa.

Voltando ao Elba, prestem bem atenção à data do recolhimento à vista
daquele veículo: carro Elba, 1990, IPVA pago em 2016197, à vista, no valor
de R$132,75. Verifiquem os senhores a data. Vejam agora a data e o valor
da guia recebida por esse cidadão de Ubá. Trata-se do mesmo Fiat Elba, do
mesmo proprietário, Sr. Élder Gomides Braga, do mesmo número de placa e
do mesmo chassi. Ele recebeu a guia para pagamento em 14 de janeiro, e o
valor é de R$196,01. São 50% de aumento. Muitas guias iguais a essa
devem estar circulando nessas Minas Gerais.

Como se isso não bastasse, aventou-se a hipótese de que o valor da
cobrança estava certo, porque foi calculado sobre o total de R$4.900,00,
quando, na verdade, o carro não vale nem R$2.500,00. Todos sabemos que,
a cada ano que passa, o carro se desvaloriza. Não entra na cabeça de
ninguém que isso não aconteça. Não se pode convencer ninguém do
contrário, muito menos a mim. .Já não tenho idade para me convencer com
qualquer conversa, não.

Hoje, todos os jornais estão nos dando razão. O"Hoje em Dia", o "Diário da
Tarde", o "Estado de Minas", enfim, todos falam nesse assunto e o fazem
com ênfase, O "Hoje em Dia" estampa na primeira página: "Aumento do
IPVA vai a 50%". Por quê? Porque verificaram que, realmente, são 50%
mesmo que estão cobrando. Além disso, tivemos a oportunidade de ler na
semana passada o que publicou o "Estado de Minas", no caderno "Opinião".
(- Lê:)

"O Problema do IPVA
0 episódio da cobrança ilegal do IPVA revelou toda a arrogância da equipe
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econômica do Governo de Minas no avanço aos consumidores. O Estado
insiste em não aprender a lição que o Ministério da Fazenda recomenda,
mas também não cumpre, de que ninguém pode gastar mais do que ganha.
Além de não executar suas tarefas tradicionais de garantir educação, saúde
e segurança decente, ainda gasta mal os escassos recursos de que dispõe. A
equipe do Secretário João Heraldo Lima é recordista de trapalhadas e erros
nos quase três anos dessa administração. Basta lembrar a venda de 33% da
CEMIG e a privatização do Credireal, consideradas bons negócios, embora
Minas não tenha nem conseguido o ágio crescente em outros leilões,
culminando com os 921,21% do Metrô carioca. Em vez de resolver a crise
financeira, a atuação da equipe econômica tem agravado a situação. A
dívida cresce, os investimentos rareiam, os serviços públicos são caóticos,
as reclamações se multiplicam, os pagamentos de atrasam, e o pessimismo
campeia. No caso do IPVA, além dos contribuintes, também os
parlamentares e o próprio Poder Legislativo foram vilipendiados".

Quem está dizendo tudo isso é o jornal Estado de Minas", através de seu
redator.

Também pediu desculpas, não sem antes argumentar que todos erram.
Trata-se, entretanto, de equivoco premeditado, pois, em documento
assinado, confessa que a decisão de imprimir as guias ilegais de IPVA, com
o ilegal aumento de 33%, foi conscientemente tomada. Só admite erro -
suprema concessão - na distribuição de 50 mil guias. Não sei se foi mais do
que isso; pelo menos, é a informação do próprio Secretário. Quer dizer que a
Secretaria da Fazenda já contava com a receita adicional, talvez para fechar
a fajuta contabilidade.  Não sou eu que estou dizendo isso, é o jornal 'Estado
de Minas".

Cabe indagar o que seria feito de 1.600.000 guias impressas se os
Deputados Estaduais tivessem tido a ousadia de rejeitar a afta do imposto.
Mas isso é difícil. O mais provável é que seriam queimadas numa fogueira
que ainda não consome vaidades, para desespero dos mineiros. Até agora,
contudo, prevalece a versão pejorativa do espírito de Natal: de desrespeitado
e ofendido, o parlamento passou a colaborador, e deve aprovar o aumento
do IPVA do jeito que o Executivo quer. Danem-se a honra dos políticos e o
Natal dos contribuintes.

Mas, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Presidente, não pára por aí. Na
página 7 do "Estado de Minas" de domingo, o brilhante jornalista Maurício
Pessoa diz o seguinte. (- Lê:)

"A ONU e a Economia Brasileira
Um estudo do Departamento de Macroeconomia das Nações Unidas revela

que o crescimento brasileiro em 1998 será, no máximo, de 1%, enquanto a
Confederação Nacional da Indústria - CNI -, num surto de entusiasmo, julga
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que o PIB terá expansão de 2%. As Nações tinidas, baseadas em
documentos oficiais do Governo brasileiro, não guardam quaisquer dúvidas:
o Brasil, entre as 15 maiores economias emergentes, será a de menor
crescimento, enquanto a China deverá crescer admiráveis 10%.

O Departamento de Macroeconomia da ONU foi dirigido, por muitos anos,
pelo Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e ele, como poucos, conhece a
seriedade dos trabalhos. Agora, os antigos companheiros de trabalho do
Ministro prevêem a diminuição do fluxo inflacionário para toda a América
Latina, parte do mundo que os megainvestidores classificam de alto risco, à
exceção do Brasil e do Chile, economias que vivem de espasmos, não
dispõem de sólida infra-estrutura industrial e têm entre os produtos primários
as suas melhores exportações. A economia brasileira também tem uma
parcela de primários, mas, ao contrário dos países vizinhos, consegue
exportar inteligência, representada por "ctiips", aviões, veículos ou
medicamentos. Ou seja, se não é o Canadá, também está muito distante de
ser Serra Leoa.

Os esforços brasileiros para tentar recuperar a confiança dos investidores
externos, com políticas de austeridade, carregam fortes tendências de
reduzir o crescimento, aumentando o desemprego e a pobreza. Os analistas
da ONU entendem que dobrar as taxas de juros e aumentar os impostos não
são medidas inteligentes, uma vez que punem toda a sociedade e jogam a
economia para baixo, enfraquecendo as defesas nacionais. Assim, ao
contrário do que pensa o Ministro do Planejamento, Antônio Kandir, não há
como se opor às investidas dos especuladores internacionais. Se a ONU
estiver certa, juntamente com a economia brasileira, a da Argentina será
alcançada pelos ( .... ) de Brasília. O Brasil continua sendo o maior parceiro da
Argentina, comprando mais de 40% da sua produção. Em plena crise, o País
terá que comprar menos, espalhando o vírus da depressão ( .... ) do
continente. A CNI sabe disso, mas entende que essas dificuldades são
absolutamente transitórias. E a mais pura verdade, mesmo porque, em longo
prazo, essas dramáticas situações econômicas dificilmente ganham mais do
que as duas ou três linhas no nível da história".

E vem aqui outro texto: "Os analistas da ONU entendem que dobrar taxas
de juros e aumentar impostos não são medidas inteligentes, pois punem toda
a sociedade, jogando a economia para baixo, enfraquecendo as defesas
nacionais".

Temos aqui os noticiários dos jornais de hoje. O Estado de Minas" traz um
artigo com o título Elba. Essa Elba ficou famosa. Ela valorizou muito. Têm
que cobrar imposto alto dela mesmo. "A estrela ontem na Assembléia foi
uma Elba, ano 1990. Ela foi usada como exemplo de que o Governo está
aumentando o IPVA em muito mais de 33%, como consta no projeto enviado
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pelo Executivo. O Deputado lbrahim Jacob, do PDT, apresentou a guia com
a cobrança para 1998, no valor de R$198,00. Em 1997, o dono do veículo
pagou R$132,00. Houve um reajuste de 50%. Os Deputados petistas e
peemedebistas deliraram e se fartaram de repetir o exemplo durante a
obstrução. Jacob pediu um aparte para esclarecer so carro não é meu, é de
um eleitor ubaense"".

Muito bem, Sr. Presidente, voltando ao caso das guias. È difícil convencer
a Maioria desta Casa. Não se convence. Basta lembrar o que aconteceu com
a Proposta de Emenda à Constituição n° 50, que passou com 52 votos, sem
nenhum contra. Não há estabilidade. Nossos Deputados, infelizmente, não
são estáveis, não sabem o que querem. As ordens emanadas do Governador
modificam o pensamento de muitos Deputados desta Casa. Infelizmente, é
isso o que acontece. O Sr. Governador legisla muito mais do que qualquer
Deputado desta Casa. Isso foi constatado por uma pesquisa feita no ano
passado. O resultado deve ser bem maior este ano.

Vamos aproveitar esses 6 minutos que me restam para dizer aos nossos
caros Deputados que, infelizmente, na mídia, na imprensa de modo geral, o
PDT não aparece, só se fala em PT e PMDB. Por quê? Porque a Liderança
do Partido, liderança entre aspas, está completamente atrelada ao Governo
do Estado.

Sr. Presidente, estamos encerrando, temos aproximadamente 7 minutos, e
gostaríamos de apresentar a esta Casa o seguinte requerimento,
encaminhado a V. Exa.

Lê requerimento em que solicita seja suspensa a tramitação do Projeto de
Lei n° 1.425197, que dispõe sobre o IPVA.

A justificação é que se segue.
O projeto de lei compreende matéria de grande impacto sobre a população

no Estado. A política de arrecadação tributária deve ser baseada em
princípios alicerçados na legalidade, na moralidade, na publicidade, na
razoabilidade, na impessoabilidade que busquem sempre a justiça social e
fiscal. Presenciamos, entretanto, o Poder Executivo ferir, por várias vezes,
esses princípios: realizando a emissão das guias do IPVA com aumento de
aliquota, sem autorização do Poder Legislativo (crime de exação fiscal);
elevando as aliquotas num percentual de 50%, montante esse superior aos
índices inflacionários vividos pelo nosso País na era do real; encaminhando
esse projeto às vésperas do término do período legislativo; praticando a
política tributária com efeito de confisco por desrespeitar a capacidade
econômica do contribuinte, em especial do funcionalismo público que
sobrevive a duras penas, devido à ausência de uma política salarial em
nosso Estado.

Esses exemplos apenas já ilustram um pouco que o momento vivido pelo
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Poder Legislativo é de extrema relevância para afirmar o papel do
parlamento na consolidação da democracia em Minas Gerais e garantir o
respeito a esta Casa".

Sr. Presidente, esse requerimento que ora faço é em meu nome.
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Gostaria de agradecer a V.

Exa. a oportunidade de participar do seu tempo.
O Deputado lbrahím Jacob - E uma honra para mim, Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Queria agradecer esta

oportunidade que V. Exa. está me concedendo para parabenizá-lo. Ontem,
nas Comissões, V. Exa. constestou o aumento do IPVA e explicou que o
aumento, na verdade, não era apenas de 33%, que as guias emitidas eram
até maiores. V. Exa. falou isso aqui da tribuna, na semana retrasada, e muita
gente não deu ouvidos. Mas, ontem, pela sua persistência, conseguiu fazer
com que os mineiros pudessem enxergar o que realmente está acontecendo,
ou seja, que a Secretaria da Fazenda se equivocou no envio das guias; que
elas estão muito superiores àquelas que já haviam sido enviadas aos
contribuintes; que o projeto que estamos votando não é exatamente aquilo
que o Secretário está falando. V. Exa. fez um bem ao alertar o povo de
Minas.

Durante a sua exposição, V. Exa. utilizou-se da história da vassoura para
explicar o processo, e a imprensa entendeu aquela história que V. Exa.
apresentou. Hoje se reconhece a contribuição que V. Exa. deu a esse
projeto, quando todos os jornais espelham e remetem à colocação de V.
Exa.

Queria agradecer a oportunidade que V. Exa. me dá, durante o seu espaço
de debate e discussão desse projeto, no sentido de alertar os Deputados
desta Casa para o fato de que precisamos aprofundar esse debate, porque,
na verdade, não vai ocorrer apenas um acréscimo linear de 33%. Já fizemos
as contas. Ele é superior a isso.

Gostaria de, mais uma vez, agradecer o tempo que V. Exa. me concedeu e
convidar os Deputados e as Deputadas a refletir sobre a colocação sábia de
V. Exa. Que ela seja um exemplo, porque as grandes mudanças na história
ocorrem a partir de exemplos. De pequenos exemplos de distorção é que
corrigimos o todo. Se há uma distorção, é porque algumas coisas estão
erradas.

Mais uma vez, parabéns a V. Exa por ter levantado essa questão de
extrema importância para o povo mineiro.

O Deputado lbrahim Jacob - Agradeço, Sr. Presidente.
Quero neste instante declarar que estou com a alma lavada. Não participo

desse processo completamente eivado de erros crassos e absurdos. 0 povo
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mineiro vai cobrar de todos aqueles que votarem a favor desse projeto.

O Sr. Presidente - A Presidência deixa de receber o requerimento
apresentado pelo Deputado lbrahim Jacob baseada no art. 233, inciso IV,
que diz que a retirada de tramitação de proposição só pode ser requerida
pelo seu autor.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o assunto que estamos

discutindo é de extrema importância. Solicitaria a V. Exa. que fizesse a
recomposição do "quorum", para que possamos discutir melhor esse assunto.
Gostaria que o senhor fizesse a chamada para que todos os Deputados
pudessem estar no Plenário.	 -

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de 31
Deputados em Plenário. Há, portanto, squorum para a discussão do projeto.
Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Marcos Helênio.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs.
Deputados, membros da imprensa, público presente, queremos discutir,
nesta oportunidade, o Projeto de Lei n° 1.425197, porque ele está na fase
final de votação.

A nossa expectativa é a de que esse projeto sofra algumas modificações
que o melhorem e o tomem mais justo, de forma que carros populares não
passem a pagar o mesmo percentual de 4%, destinado a carros importados e
a carros de luxo.

Além disso, existem algumas isenções, como é o caso das embarcações e
das aeronaves, que também poderiam trazer um acréscimo a essa
expectativa de R$100.000.000,00 que o Governo tem, de aumento na
arrecadação.

Um dado me chamou a atenção. Havia discutido com o Deputado Mauri
Torres a respeito dessa proposição da Casa - não sei se ela foi do relator -,
no sentido de incluir, na tributação, os carros com mais de 15 anos de
fabricação. O que me chamou a atenção foi o valor a ser arrecadado e a
quantidade desses veículos.

Está no relatório que hoje a frota de carros com mais de 15 anos de
fabricação é de 1.237.152 veículos, que corresponderia a uma receita
adicional de R$79.000.000,00.

Se o Governo tem a previsão de aumentar a receita em R$100.000.000,00
e se, só com isso, já teria R$80.000.000,00, é evidente que, se fossem
taxadas as embarcações e as aeronaves, sua meta de R$100.000.000,00
seria atingida. Portanto, ainda há oportunidade de modificação.

Para que realmente tenhamos um conhecimento profundo sobre aquilo que
estamos votando, vamos nos ater a alguns detalhes. Esse projeto, que tem o
objetivo de acrescentar uma arrecadação de R$100.000.000,00 aos cofres
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do Estado, apresenta algumas impertinências e trapalhadas, além da
emissão das guias autorizada pelo Secretário - coisa que, mesmo após ter
ele declarado, nesta Casa, que ninguém seria penalizado, que não haveria
caça às bruxas, acabou por arrebentar do lado mais fraco, com a exoneração
de alguns servidores, sendo que, mais uma vez, o Secretário foi valorizado
pelo Governador. Quer dizer, ele foi prestigiado. Nos clubes de futebol,
Quando um técnico está prestigiado, ele é demitido dai a pouco, e é essa a
expectativa que temos - que esse prestígio seja temporário e que,
posteriormente, o Governador faça uma renovação. Tenho dito aqui que o
Governador é uma pessoa bem-intencionada, mas que está cercado de
técnicos mal-intencionados, muitas vezes, e que há uma divergência, não há
unidade nesse Governo, embora, evidentemente, não nos caiba propor uma
correção quanto a isso.

Mas vamos procurar discutir, aqui, apenas o projeto. Pela previsão, com
esse aumento de 3% para 4%, arrecadar-se-iam R$100.000.000,00, além
dos R$79.000.000,00 nos carros com mais de 15 anos. Então, o imposto vai
incidir sobre a propriedade de veículos automotores. Ele incide, anualmente,
sobre a propriedade de veículos de qualquer espécie, sujeitos a registro,
matrícula ou licenciamento no Estado. O IPVA vai incidir, também, sobre a
propriedade de veículo automotor, ainda que dispensado de registro,
matrícula ou licenciamento do órgão próprio, desde que seu proprietário seja
domiciliado, em nosso caso, em Minas Gerais. As embarcações que estão
fora deste Estado conseguiram burlar a lei.

O fato gerador do imposto vai ocorrer, para veículo novo, na data de sua
aquisição pelo consumidor, com recolhimento proporcional ao número de
dias restantes para o fim do exercício - evidentemente, se um cidadão
adquirir hoje um veículo, ele pagará apenas o IPVA correspondente a este
mês de dezembro; para o veículo usado, no primeiro dia de janeiro de cada
exercício. Bem, alguns pontos são polêmicos, e vamos discuti-los no
momento adequado. Tratando-se de veículo usado, que não se encontrava
anteriormente sujeito a tributação, considera-se ocorrido o fato gerador na
data em que se der o fato ensejador da perda da imunidade ou da isenção.
Para os efeitos desta lei, considera-se novo o veículo sem uso, até sua
saída, promovida pelo revendedor ou diretamente do fabricante, ao
consumidor final. Então, nesse caso, estávamos propondo, em uma de
nossas emendas, que as ambulâncias que serão fomecidas pelo Governador
também pudessem ser alvo dessa isenção de IPVA, já que serão isentos
veículos de entidade filantrópica declarada de utilidade pública quando
utilizados exclusivamente para a consecução dos objetivos daquela
entidade.

São isentos também: veículos de embaixada, consulado ou de seus
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integrantes de nacionalidade estrangeira; veículo de pessoa portadora de
deficiência física, quando adaptado por exigência do órgão de trânsito para
possibilitar sua utilização pelo proprietário; veículo de turista estrangeiro,
durante sua permanência no País por período nunca superior a um ano,
desde que não esteja sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no
Estado; veículo de motorista profissional autônomo utilizado para transporte
público de passageiros na categoria de aluguel. Seria o caso dos táxis,
inclusive motocicletas licenciadas para o serviço de mototâxis. Chamamos a
atenção, porque o serviço de mototáxis foi, por meio de um projeto do
Deputado Gil Pereira, autorizado. Entretanto, até hoje não foi
regulamentado, há uma divergência por parte da Secretaria da Segurança
Pública. Mas, ao que parece, aqui há uma noticia boa: reconheceu-se a
legalidade desse serviço prestado, mas muitos ainda continuam sendo
perseguidos pela Secretaria da Segurança Pública em várias cidades. É
preciso definir se estão ou não na ilegalidade: veículos rodoviários
dispensados de licença do órgão de trânsito por não trafegarem em via
pública e de máquina agrícola ou terraplenagem. Os veículos de valor
histórico, assim declarados pela Fundação do Instituto Estadual de
Patrimônio Histórico e Artístico, no nosso entender, deveriam pagar uma
tributação. Ontem ouvi alguém dizer que, se uma pessoa se dá ao luxo de
ser colecionadora, deveria evidentemente pagar o tributo. Não somos a favor
da isenção para caros considerados de valor histórico.

Em relação aos veículos roubados, parece que já houve um avanço e, na
época, foi discutido na Comissão de Defesa do Consumidor, e agora
absorvido pelo Governo, que o veículo roubado, furtado ou extorquido ficaria
isento no período entre a data da cobrança de tato e a data de devolução ao
proprietário. Parece-nos que foi uma proposta do Deputado Álvaro Antônio.
Não sei se à época ele havia proposto que no período em que o veículo
fosse roubado, o cidadão ficaria isento, até sua devolução. Foi um ponto
positivo, que foi acolhido pelo Governo.

Quando há um sinistro, uma perda total, conforme disposto no
regulamento, a partir da data da ocorrência daquele sinistro.

Veículo objeto de sorteio promovido por entidade credenciada na forma
prevista em lei, no período entre a data de sua aquisição e a data de sua
entrega. Esse é um ponto polêmico, porque hoje essa questão de sorteios
virou um festival no Brasil, principalmente com esse disque 900, e há um
abuso das empresas que se credenciam para fazer sorteios de carros. Elas
deveriam ser incluídas imediatamente e, na sua aquisição, já começariam a
ser penalizadas em relação ao tributo, porque há abuso generalizado em
nosso País dessas empresas que promovem bingos, sorteios, etc. Com
relação aos bingos, a Casa houve por bem instaurar uma CPI para apurar as
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ilegalidades e a sonegação de impostos.

No caso de veículo adquirido em leilão promovido pelo poder público no
período entre a data de sua apreensão e a data de arrematação.

Veículo que esteja cedido em comodato à administração direta do Estado,
bem como às autarquias e às fundações públicas estaduais.

Veículo usado, desde que seu proprietário seja comerciante de veículos,
inscrito no cadastro de contribuintes deste Estado e o utilize como
mercadoria em sua atividade comercial.

Quanto a isso, não há polêmica. Na hipótese do inciso IX, fica o
proprietário do veículo desobrigado das penalidades referentes às infrações
cometidas, ante o período estabelecido no referido dispositivo. O Poder
Executivo disciplinará em regulamento as hipóteses em que seja necessário
o reconhecimento da isenção, bem como as formalidades a serem
observadas para a sua concessão." Sobre essa questão de se disciplinar em
regulamento, nós a questionamos várias vezes na Comissão de Fiscalização
Financeira. Essa margem de decisão por parte da Secretaria, permitindo que
ela possa fazer avaliação, sempre subjetiva - e nós vamos provar isso logo à
frente, ou seja, que isso tem sempre acontecido -, é precedente perigoso.
Tudo deveria estar regulamentado, nessa oportunidade, em lei, e não por
meio de regulamentos, de portarias e de normas expedidas pela Secretaria.
O contribuinte do IPVA é a pessoa proprietária do veículo automotor.

Responde solidariamente com o proprietário, pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais devidos, o devedor fiduciário, em relação ao veículo
objeto de alienação fiduciária, e o arrendatário, em relação ao veículo objeto
de arrendamento mercantil. O adquirente do veículo responde
solidariamente com o proprietário anterior pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais vencidos e não pagos. O disposto no "caput" desse artigo
não se aplica no caso de aquisição de veículo em leilão promovido pelo
poder público, desde que parte do valor arrecadado seja destinada à
quitação de tributos, aí incluído o IPVA. A base de cálculo do IPVA é o valor
venal do veículo." Aí é que começamos a entrar na questão subjetiva de
análise, pois não há critérios. Apresentamos emendas que foram rejeitadas
na Comissão, mas que poderiam e vão ser reapresentadas em Plenário. Elas
poderiam receber parecer favorável. E sobre a questão venal. Como é feito
o cálculo hoje? Tratando-se de veículo, não será considerado como base de
cálculo o valor constante no documento fiscal referente à transmissão da
propriedade ao consumidor. Tratando-se de veículo usado, será considerado
como base de cálculo o valor apurado pela Secretaria da Fazenda, com base
nos preços médios praticados no mercado, pesquisados em publicações
especializadas e subsidiariamente na rede revendedora, observando-se
espécie, marca, modelo, potência, capacidade máxima de tração e carga,
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ano de fabricação e tipo de combustível utilizado." Ora, se existe já
metodologia estabelecendo os critérios, deveria em cada guia ser colocado
qual o valor venal sobre o qual se está calculando o imposto, porque, senão,
isso trará dúvidas profundas sobre a base de cálculo. Quando recebemos
uma guia do IPTU, vem lá o valor venal do nosso imóvel e o percentual que
estamos pagando. Então, no caso do IPVA, deveria constar na guia, para
não ocorrer mais uma vez, o exemplo de um cálculo totalmente aleatório que
aconteceu sobre um veículo usado. Isso já foi citado aqui inúmeras vezes,
mas tem que ser repetido. É o caso daquela Elba 90, de um cidadão da
cidade de Ubá. Vamos ao cálculo: no ano de 1997, que está findando, o
imposto do IPVA foi de 3%. O cidadão pagou R$132,00 de IPVA sobre esse
veículo. Ele recebeu a guia agora, e não deveria tê-la recebido, já para pagar
no dia 14 de janeiro, com o valor de R$198,00.

Então, aparentemente, o aumento é de apenas 50%, mas é mais do que
50%, porque, se foram pagos R$132,00 em 1997, o cálculo foi feito sobre
R$4.400,00, pois o valor da Elba 90 foi calculado em R$4.400,00. É um valor
correto? Sim. Era o valor de mercado, e foram cobrados 3% agora sobre
R$4.400,00, perfazendo um total de R$132,00. Aí vem a grande surpresa no
IPVA de 1998. Se fossem apenas os 4% sobre os R$4.400,00, estaria
correto. Apesar de a guia não poder ter sido expedida agora, o cálculo foi em
cima de R$4.950,00, Então, como se pode explicar a valorização de um
carro, de um ano para o outro, de R$550,00? Pelo contrário, deveria ter
havido depreciação. Então, esse cálculo foi aleatório, sem fundamento,
baseado, talvez, apenas no critério do próprio Secretário.

Não podemos permitir que passe dessa forma. Tem de haver cálculo mais
correto. O cidadão brasileiro é muito cordato: ele permite até determinados
abusos fiscais, mas o que ele quer é que existam critérios diferenciados. Na
pior das hipóteses, temos a expectativa de que haja mudança nesse projeto,
de forma que não se penalizem aqueles que têm carro de valor menor, os
carros populares. Mas, se fosse assim, essa emenda deveria colocar isso na
guia. Se não nos submetermos à arrogância do Secretário, vamos fazer com
que as guias que já foram expedidas sejam anuladas. O prejuízo,
evidentemente, vai ser do Estado, quando quem deveria ser penalizado é o
Secretário que autorizou isso. Far-se-ia o cálculo, e ele iria ressarcir os
cofres públicos do valor despendido na emissão dessas guias. Portanto,
deveriam ser anuladas essas guias, e, depois de aprovado o projeto, outras
guias deveriam ser expedidas, nas quais o valor a ser pago já estaria
expresso. Na pior das hipóteses, se isso for complexo, que fosse publicada
mensalmente essa metodologia de cálculos no 'Minas Gerais".

Esse cálculo, em se tratando de veículo sobre cuja comercialização não
constem no mercado informações no ano-base, para a definição de seu valor
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venal, serão observados os critérios previstos em regulamento? Que
regulamento? Por que não ele poderia ser previsto em lei? Aí é que está.
Estamos deixando uma série de brechas, para que tudo seja determinado
por regulamento. "Tratando-se de veículo novo ou usado importado pelo
consumidor, para o pagamento do IPVA devido no exercício em que se der o
seu internamento será considerado como base de cálculo o valor constante
no documento relativo ao seu desembaraço aduaneiro em moeda nacional,
acrescido dos tributos e demais encargos devidos pela importação, inclusive
o ICMS, ainda que não recolhido. Tratando-se de veículos com mais de 15
anos de fabricação, a base de cálculo corresponderá a 80% daquela
estabelecida para o mesmo tipo de veículo com 15 anos. Não se incluem na
base de cálculo os custos financeiros referentes a venda a prazo ou
financiada. Não sendo apresentada a documentação a que se referem os §
1 0 e 40 anteriores ou constando desta valores notoriamente inferiores aos de
mercado, a base de cálculo será o valor atribuído pela autoridade fazendária,
observado o disposto em regulamento".

Novamente outorgamos ao Secretário a definição do valor. O valor será
atribuído pela autoridade fazendária. Mais uma vez, o critério subjetivo de
avaliação.

"A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar no órgão oficial do
Estado tabelas que informem os valores da base de cálculo e do imposto
referentes aos veículos de que tratam os § 2 0 e 30 do art. 70? Propusemos
que fosse feita essa publicação mensal.

As alíquotas do IPVA propostas pelo Governo são: 4% para automóvel,
veículo de uso misto, veículo utilitário e outros não especificados nesse
artigo; 2% para camionete de carga (picape), furgão e veículos automotores
rodoviários com autorização para transporte público de passageiros,
comprovada mediante registro no órgão de trânsito na categoria aluguel; 2%
também para veículos destinados exclusivamente à locação de propriedade
de pessoa física ou jurídica com a atividade de locação devidamente
comprovada, nos termos da legislação aplicável ou em sua posse, em
virtude de contrato formal de arrendamento." Esse é o caso mais específico
das locadoras, que obtiveram um ganho substancial. Houve redução de 3%
para 2%, diante da ameaça de que elas iriam se deslocar para outro Estado.

Continua: "para ônibus, microônibus, caminhão, caminhão-trator,
motocicletas, motonetas, triciclos, quadriciclos e ciclomotores 1%; também
1% para veículos com até 150 cilindradas; 1,5% para veículos com mais de
150 cilindradas e 2% para veículos movidos a álcool."

Aí já houve um ganho também. Essa emenda foi acatada pelo relator. Para
veículos movidos a álcool, 2% é um incentivo para que possamos
desenvolver mais projetos no setor de veículos a álcool. Foram desativadas
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várias usinas de álcool no Triângulo mineiro que poderiam ser reativadas,
podendo gerar empregos. Somos favoráveis também a essa emenda
apresentada.

V IPVA será recolhido através da rede bancária credenciada pela
Secretaria da Fazenda, cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em
cota única ou em três parcelas mensais consecutivas?

Esperamos que não permaneça a parcela vencendo no dia 14 de janeiro.
Se esse projeto for votado, o cidadão não terá tempo de fazer uma previsão
de pagamento para o dia 14 de janeiro. Ainda é possível fazer essa mudança
para que comece a vigorar, caso seja aprovado, pelo menos a partir de
fevereiro.	 -

¶ica o Poder Executivo autorizado a conceder descontos para o
pagamento do tributo em cota única. O não-pagamento do IPVA nos prazos
estabelecidos na legislação sujeita o contribuinte a multa calculada sobre o
valor atualizado do imposto, ou de parcela deste, conforme disposto no
inciso abaixo, bem como juros de mora?

Sobre essa tabela, chegamos a fazer várias propostas na Casa. Quando o
Governador do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, encaminhou para a
Assembléia Legislativa daquele Estado um pacote no qual propunha
reajustes de ICMS e aumento de impostos, a Assembléia reagiu, e houve um
recuo por parte do Governador em algumas circunstâncias. Vou dizer qual
foi o principal ganho naquela situação e que nós tentamos mostrar aqui que
seria factível para o Estado de Minas Gerais.

Quando da tributação da energia elétrica, o Estado de Minas Gerais, que
isenta o ICMS em até 30kW, propunha que acima de 30kW passasse de
18% para 25%, dando um aumento de 37% sobre o valor atual.

Propusemos que esse patamar fosse elevado para 150kw, e houve a
alegação de que tais valores iriam trazer impacto deficitário para a receita,
uma vez que já se previa uma arrecadação maior para o Estado. O estranho,
no entanto, é que em nenhum momento preocuparam-se com o impacto que
isso vai trazer para o bolso do cidadão de baixa renda.

As pessoas que consomem até 150kw habitam casas populares humildes,
com certeza. Dois eletrodomésticos dentro de uma casa são suficientes para
consumir acima de 200kw.

O Rio de Janeiro avançou nisso. Esticou a isenção até 3001w, enquanto
Minas chegou apenas aos 90kw. Portanto, mais uma vez a população
mineira de baixa renda, os trabalhadores, os funcionários públicos, que estão
com os salários defasados, serão penalizados com o aumento de 33% sobre
o IPVA e de 37% sobre o ICMS de energia elétrica. Isso vai representar um
prejuízo muito grande no final do mês para o cidadão que tem - nem
podemos dizer renda - um salário achatado, muitas vezes pouco mais que o
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salário mínimo.

Temos que ter a preocupação social nesta Casa de, minimamente,
melhorar um projeto que apresentou todos os erros possíveis, um projeto
autoritário, um projeto viciado que o Governo quer jogar goela abaixo de
todos nós, Deputados.

Aplaudimos a medida do Presidente de retirar o projeto da pauta, num
primeiro momento. Pensamos que o aplauso seria duradouro, mas bastou
um almoço no 230 andar com um Secretário da Fazenda autoritário e
onipotente para haver um recuo nesta Casa, com a conseqüente aceitação
de todas as suas desculpas.

Pergunto: vamos deixar que as guias permaneçam e que o contribuinte
pague uma taxa injusta? Como fica a situação daquele pobre cidadão de
Ubá que teve mais de 50% de aumento no seu IPVA? Não podemos aceitar
esses abusos, caros companheiros. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Com a palavra, para
discutir, o Deputado Antônio Andrade.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada, senhores e senhoras das galerias, ao ocupar esta tribuna, não
tenho apenas o objetivo de obstruir a votação do IPVA, mas ocupo-a
convicto de que esse projeto não deverá, de forma alguma, ser aprovado da
forma proposta.

As donas de casa, o proprietário da pequena empresa, o proprietário do
carro, os empresários, enfim, toda a sociedade brasileira passa por um
momento econômico difícil. Assim sendo, esta não é a hora de se ter
aumento de tributo nenhum.

Infelizmente, tivemos aqui a aprovação de aumento do ICMS sobre o óleo
"diesel", que passou de 12% para 18%. Sem sombra de dúvida, esse
aumento trará grandes danos ao setor produtivo do Estado. Sem sombra de
dúvida, alguns empregos serão cortados, pois o empresariado já não
consegue concorrer em nível internacional.

O Governo Federal abre as portas do Pais e nos coloca para competir com
o japonês, com o americano, com o europeu, e cria, cada vez mais,
condições desfavoráveis para essa competição.

Cada vez mais somos tributados em condições desfavoráveis, diferentes
das que têm o americano, o europeu e o japonês. O próprio Governo joga de
bandido, joga contra seu time, sacrificando os setores que estão produzindo,
aquele contribuinte que tem feito de tudo no seu dia-a-dia para conseguir
manter sua empresa, sem nenhuma expectativa de lucro. Hoje nenhum
empresário tem expectativa de lucro em sua empresa. Ele quer apenas
sobreviver a esse terremoto, a essas condições altamente desfavoráveis.

E o que o Governo Estadual faz em Minas? Aumenta ainda mais a carga
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tributária. Já aumentou o ICMS e uma série de impostos, e agora, por último,
veio o aumento do IPVA. E não é um aumento de apenas 33%, o que é fácil
de provar. Há três anos, o carro popular - o Uno Mille, o Gol 1.000, etc. -
tinha um preço em tomo de R$7.500,00 a R$7.800,00. Ora, 3% desse valor
vão dar cerca de R$234,00. Quem comprava, por exemplo, um Uno MilIe
pagava um IPVA em tomo de R$234,00. Hoje, pagará por esse mesmo carro
R$10.000,00 e, por esse novo projeto do Governo, pagará cerca de
R$400,00 de IPVA. Então, passa de R$234,00 para R$400,00. Qualquer um
que faça as necessáflas contas chegará à conclusão de que esse aumento
fica em tomo de 71%. Então, nesses três últimos anos, o IPVA desse carro
popular teve um aumento de 71%. Nesse mesmo período, o salário pago aos
funcionários públicos teve um aumento de apenas 10%. Assim, o funcionário
que recebeu um aumento de 10% vai ter, no IPVA, um aumento de 71%.
Evidentemente, nenhuma conta vai fechar dessa forma. Nenhum funcionário
consegue equilibrar suas despesas com o salário que tem. Ele tem cada vez
mais de cortar despesas, de sacrificar a educação de seus filhos, de
sacrificar a saúde de sua família, e nem pode falar em lazer, uma vez que
tudo isso já foi cortado. Quando houve o aumento no ICMS, é claro que suas
despesas também foram aumentadas.

Além de tudo isso, se compararmos o aumento de 71% no IPVA com a
inflação desses três últimos anos, de apenas 26%, qualquer economista ou
qualquer leigo verificará que houve uma perda muito grande no poder
aquisitivo do contribuinte. O proprietário de carro ficou cada vez mais
sacrificado. Então, não existem indicadores econômicos que sejam
favoráveis a esse aumento de 33% da aliquota do IPVA.

Acho que ainda há tempo de revermos nossas posições, embora
observemos que os Deputados da base governista não estão nada
interessados na discussão do projeto. Na Comissão de Fiscalização
Financeira, ontem, pude verificar que os que estavam contra as emendas
sequer justificavam suas posições. Isso porque já tinham idéias formadas. O
projeto é do Governo e deve ser aprovado para agradar ao Governo.

Adio que o trabalho da Oposição é o de defender as minorias e de
defender o povo contra o Governo, sempre que este venha com idéias
autoritárias contra a população. Cabe à Oposição mostrar que a verdade não
é essa. Verifiquei, quando da votação da Proposta de Emenda à Constituição
n° 50197, como é forte o poder do Governo.

O Governo apóia o que quer. Ele vota na Casa seus projetos, coloca o seu
rolo compressor para funcionar e faz de tudo. Os Deputados, mesmo
contrariados e contrariando seus pensamentos e suas idéias, votam de
acordo com o Govemo.

Neste momento, vejo claramente a posição do PMDB, juntamente com o
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PT, de mostrar que aqui na Casa há Deputados interessados em defender o
direito do povo mineiro, Deputados que estão honrando o compromisso
assumido há três anos nas praças públicas e nos palanques. Há Deputados
na Casa que estão defendendo, acima de tudo, os interesses do povo
mineiro, que deveriam ser os mesmos do Governo. No entanto, o Governo
está querendo resolver o seu problema de caixa e o seu déficit público em
cima do contribuinte desprotegido.

Ouvi do Secretário da Fazenda, João Heraldo, o porquê de aumentar o
ICMS da luz das residências: porque o consumidor não tinha outra opção a
não ser consumir a luz da mesma forma, com ou sem aumento do ICMS,
enquanto que em outros setores o empresário mais forte e grandes grupos
poderiam ter outra solução. O Governo recuou com relação ao ICMS do
cigarro.

O contribuinte que ganha dois, três, quatro, ou cinco salários mínimos não
tem como fazer nada. É obrigado a arcar com tudo o que é imposto pelo
Governo. É quando a Oposição vem fazer a sua defesa em benefício da
minoria. O PMDB e o PT, bastante conscientes desse trabalho e dessa
defesa - e acredito que o Deputado, em contato direto com o povo no dia-a-
dia -, hoje estão agindo em beneficio da minoria contra uma maioria
esmagadora.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Obrigado, quero agradecer-lhe
e pedir desculpas por interromper a sua linha de raciocínio, mas gostaria de
contribuir com o que V. Exa. tem aqui esboçado com relação ao projeto do
IPVA. Sabemos que o Governo tem mecanismos para fazer com que haja
uma diminuição das despesas sem necessidade de demissão e sem
aumento excessivo dos impostos.

No nosso entendimento, a Secretaria da Fazenda tem cometido uma série
de equívocos, e quando eles ocorrem, observamos que o Secretário da
Fazenda, responsável pela Pasta, acaba jogando a responsabilidade em
cima de outros, como ocorreu com relação ao Secretário Adjunto da Receita,
que foi responsabilizado por um erro seu.

Se o Governo não mudar a sua política com relação à taxa de juros e aos
impostos, o povo não agüentará. V. Exa. colocou muito bem a questão. Nós,
Deputados que viajamos quase todos os dias - quando não estamos em
Plenário, estamos visitando as nossas regiões -, ouvimos uma reclamação
geral da população, que diz não suportar mais aumentos. O povo está
extremamente penalizado e tem cobrado de nós que façamos uma outra
política que não a de onerar mais o contribuinte. Por quê? Porque hoje a
maioria dos servidores está há três anos sem reajuste, e os demais
trabalhadores, o máximo que estão recebendo é um reajuste de acordo com
a inflação.
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Em Uberlândia, os grupos atacadistas, que empregam a maior parte das

pessoas da cidade, estão dando o dissídio coletivo com o Sindicato dos
Comerciários - falo isso porque tenho um irmão cipeiro e que trabalha lá.
Tiveram um reajuste de 4,64%, índice do INPC e do IBGE. Foi um reajuste
de acordo com a inflação do ano inteiro. Mas o imposto para eles vai ser
maior, porque estamos elevando a alíquota em 1%. Parece que é pouco,
mas não é, porque, na verdade, esse percentual corresponde a 33%. Não
poderia ser mais, porque há uma legislação federal que proíbe reajuste
acima de 5%. Então, poderiam dizer que poderíamos começar a fazer o
processo do aumento. Tudo bem. Precisamos chegar perto de 5%, então,
que façamos isso de forma progressiva, possibilitando que a população
tenha um prazo para se adaptar. E isso que a população espera de nós, que
também tenhamos criatividade e apresentemos aqui uma emenda para
tentar garantir esse escalonamento, permitindo a diminuição dessa carga
sobre a população.

Gostaria de agradecer ao Deputado a concessão desse prazo, para que
pudéssemos dar essa contribuição dentro da linha de raciocínio que V. Exa.
vem desenvolvendo. Nós, os Deputados que estamos nas bases ouvindo as
reclamações, temos que achar alternativas. E preciso fazer um reajuste?
Muito bem, vamos fazê-lo, mas que não seja de uma vez. Vamos escalonar,
utilizar a inflação ou outras formas que não sejam só de penalização. A
Secretaria da Fazenda deve ter mais criatividade, não contando apenas com
a facilidade do aumento do imposto. O Governo do Estado vem e diz que
não vai haver demissões. O Secretário da Fazenda, que mexe com a grana,
diz que agora vai demitir. E preciso haver um acordo, para que o povo tenha
mais tranqüilidade. O povo já passou o Natal com dor de cabeça. Já vem o
Ano Novo com intranqüilidade também, porque o Governador fala uma
coisa, e o Secretário da Fazenda outra. Ninguém sabe nada, mas a palavra
do Secretário da Fazenda é que está prevalecendo. O Governador diz que é
preciso ajustar, mas vem o Secretário e fala que pode mexer, mas depois
não quer mexer. E complicado.

O relatório do Deputado Mauri Torres é claro, é a cópia do que o João
Heraldo quer. Urna parte dos Deputados que fizeram o relatório está
concordando com o Secretário e discordando do Governador, que diz que
pode haver alterações, o que é muito difícil, muito problemático. Muito
obrigado.

O Deputado Antônio Andrade - Agradeço o aparte do Deputado Gilmar
Machado. Dando continuidade ao meu pronunciamento, tenho a certeza de
que os Deputados da base governista tiveram vários contatos com suas
bases nesse Natal.

0 Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Mediante a concessão de V.
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Exa., vou intervir no seu brilhante pronunciamento. Estamos atentos a ele
porque, dada a importância de suas colocações, pergunto a V. Exa. se o
pessoal de sua região, Oeste de Minas, está satisfeito com o Papai Noel.

• Deputado Antônio Andrade - E claro que não, Deputado.
• Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Como muito bem colocou o

Deputado Gilmar Machado, temos que evitar, dentro do possível e nas
limitações do Regimento, que o povo mineiro passe um Ano Novo também
sobrecarregado, devido às alíquotas do óleo "diesel". No nosso
entendimento, não podemos aceitar esse percentual, os 33% impostos pelo
Governo. O Líder do PMDB deve se entender com as Lideranças do
Governo e de outros partidos, porque o Governo tem que ter sensibilidade.
Se temos uma inflação de 5% ao ano, como ele impõe 33% de aumento?
Nesta hora, temos que ter desprendimento, ver o interesse maior do povo
mineiro, que já está esfolado com tantos impostos. Todos os governos só
têm um norte, aumentar impostos; só fazem as coisas cobrando mais
impostos. A coisa não é por aí. O Estado apenas gera receita para o
Governo. Então, gostaria que, nesses entendimentos que deverão ser feitos,
evitemos um Ano Novo sobrecarregado, como foi o Natal.

Assim como a sua região não foi receptiva a essa carga tributária, tenho
certeza de que a minha também não será. Acredito que esse também é o
posicionamento dos Deputados.

Esperamos, no decorrer do seu discurso, encontrar um denominador
comum, a fim de que possamos passar um Ano Novo como o povo de Minas
deseja.

O Deputado Antônio Andrade - Discordo do Deputado Paulo Pettersen
quando diz que, numa inflação de 5%, o aumento da alíquota é de 33%.
Nesse período, o carro teve um aumento, no mínimo, de acordo com a
inflação. O carro popular, que é o melhor como referência, teve um aumento
acima da inflação. E o aumento da alíquota é real, é de 33% acima da
inflação.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado, apenas colaborando
com V. Exa., é muito importante para o povo saber da verdade. O aumento
de veículos não foi, no mínimo, de acordo com a inflação, foi muito mais do
que a inflação. O povo está cansado de ser iludido.

Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a Presidência da República,
um carro popular, o Gol 1.000, custava US$7.000,00. Houve até ágio, mas o
preço dele era esse. Na época, havia a ameaça de uma abertura total, que
beneficiaria o povo no sentido de que os empresários detentores das
montadoras de veículos no Brasil não continuariam com o monopólio
draconiano que tinham. Hoje, um carro popular está muito mais caro, em
tomo de R$12.000,00, R$13.000,00, R$14.000,00, R$17.000,00. Na
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verdade, subiu mais de 100%. E a inflação não subiu. Não sei.

Então, Deputado Antônio Andrade, gostada de colaborar com V. Exa. e
com todos os Deputados, porque eu o admiro demais. E, ao ver a
participação do Paulo Pettersen, chego á conclusão de que há esperança,
porque o homem muda de idéia.

Sabemos que o PMDB, como outros partidos, já esteve no Governo e foi
muito amigo de impostos. Hoje, há uma mudança, uma reflexão. É o limiar
de uma nova era, em que crescemos no conhecimento e na educação que
nos deu este Poder. E agora somos contra, radicalmente contra.

Quem dizer a V. Exa. - quem me dera se o Governador Eduardo Azeredo
estivesse me ouvindo - que há um provérbio nas Escrituras, que fala o
seguinte: Tira da prata a escória e sairá uma peça para se fazer uma jóia
para o ourives". Tira da presença do Governador o homem mal, faccioso,
partidarista e mentiroso, e o seu mandato se firmará em justiça. Que bom
seda se o Governador, com o coração, o caráter, a simplicidade que tem,
fosse assessorado e aconselhado por homens que lhe dessem alternativas
para fazer do Estado de Minas Gerais o mais rico do País, porque é o mais
rico em minério e tem um povo que pensa, age silente, procura agir com
justiça. Haja vista que é um Estado vocacionado por Deus para decisões
importantes, como a Inconfidência, a abertura, a Revolução de 1930, que
impediram que o Brasil fosse extinto.

Minas Gerais se levanta, agora, com homens que foram eleitos pelo povo
para ocupar este Poder, que pode ajudar, fazendo oposição aos maus
projetos e sendo favorável aos bons. Este Poder aconselha S. Exa. o
Governador do Estado a ouvir esses homens, que, se ele quiser, mostrarão
as altemativas que têm, muito maiores do que essa alternativa draculiana"
de sugar o sangue do povo, de cobrar mais impostos. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Andrade - Agradeço o aparte do Deputado Raul Lima
Neto. Não tenho dúvida nenhuma da sinceridade do Governador Eduardo
Azeredo, mas penso que está mal assessorado. Só o penalizo por continuar
mantendo como Secretário da Fazenda uma pessoa como o João Heraldo.
Todos os Deputados, ao se pronunciarem nesta Casa, mostram-se contrários
à sua permanência na Secretaria da Fazenda. E, mesmo assim, o
Govemador insiste em mantê-lo. Talvez seja por laços de amizade ou outros
compromissos que tem com ele. O Secretário, realmente, não traz nenhuma
criatividade para aquela Pasta, apenas tem vontade, cada vez maior, de
arrecadar, sem se preocupar com o desenvolvimento do Estado, com o
contribuinte, que, sem sombra de dúvida, é o maior parceiro que o Governo
pode ter a qualquer momento. E o que paga a nossa folha, é o que paga as
despesas do Estado.

Concordo plenamente que, se determinados assessores do Governo
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Estadual forem afastados, ele pode melhorar. É preciso que o Governo,
faltando um ano para o término de seu mandato, tenha a coragem de tornar
essa decisão. Assim, estará agindo certo, sem sombra de dúvida. E preciso
mudar.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Caro Deputado Antônio
Andrade, ouvi as colocações do Deputado que solicitou questão de ordem.
Estou percebendo que essa colocação está sendo muito comum no Estado.
É a separação da figura do Governador da do Governo. E uma coisa meio
incompreensível para mim. Vejo V. Exa. fazendo esse tipo de colocação,
que é mais ou menos assim: se melhorar a assessoria, o Governo melhora.
V. Exa. acredita realmente que essa seria uma alternativa? V. Exa. acredita
mesmo que, no último ano, pois já se passaram três, essa seria uma
alternativa? V. Exa., que já foi Prefeito, entende que, no último ano, é
possível fazer alguma mudança na equipe? No último ano, pela sua
experiência, V. Exa. acredita que realmente esta pode ser uma alternativa
para salvar o Estado de Minas?

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Deputado, se o Governo tivesse
coragem de tomar essas decisões, já as teria tomado. Não precisava esperar
três anos. V. Exa. sabe muito bem que qualquer Executivo tem prazo para
acertar seu Governo. Pode, no primeiro momento, nomear assessores que
correspondem à sua expectativa, mas tem de ter coragem e sabedoria para
detectar falhas e fazer correções o mais rápido possível.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Pelo alcance e importância
desse projeto, acredito que ele está preocupado com o final dessas
negociações.

Para isso, nobre parlamentar Antônio Andrade, eu gostaria que o Sr.
Presidente determinasse a recomposição de"quorum", como manda o
Regimento Interno, para que pudéssemos ouvir atenta e devidamente o
alcance desse projeto de lei, que trata do aumento da alíquota do IPVA. Sr.
Presidente, eu ficarei muito satisfeito se for atendido, vendo cumprido,
assim, o Regimento.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos, com a presença de 27
Deputados.

O Deputado Antônio Andrade - Para concluir, Sr. Presidente, quero deixar
o meu repúdio à aprovação do projeto do IPVA, por entender que é
inoportuno. Nesse momento de grande dificuldade por que passa toda a
sociedade e todos os contribuintes, é preciso que também o Governo dê sua
parcela de contribuição e sacrifício. E preciso que ele se comporte como os
contribuintes, que estão se desdobrando e buscando incentivar a criatividade
em suas empresas. E preciso que o Governo também procure ter
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criatividade, por exemplo, cortando vários gastos desnecessários. O
Deputado Gilmar Machado disse aqui, com grande propriedade, que não é
necessário que se façam demissões. Sempre que o Governo pensa em fazer
cortes, num primeiro momento ele ameaça o funcionalismo, aquele que está
na ponta, trabalhando no dia-a-dia. Dificilmente ele pensa em reduzir o
número de funcionários de recrutamento amplo, daqueles que têm um alto
salário - que, às vezes, corresponde a 10 ou 15 salários de um funcionário
que está lá no dia-a-dia, trabalhando. Se analisarmos a máquina
administrativa hoje, verificaremos que, para cada um que trabalha, há muitos
caciques; para cada um que trabalha, há vários chefes; e que os níveis
administrativos no Governo são imensos. Atualmente, todas as empresas
têm procurado achatar seus quadros o máximo possível, trazendo as
decisões para perto daquele que executa; aproximando a pessoa que
executa a tarefa daquela que toma as decisões, que é quem está
administrando. Quanto ao Governo, vi, recentemente, a criação de urna
Secretaria para atender a um seu aliado. A Secretaria da Criança foi criada
com o único intuito de atentar ao outro João desse Governo - o João Pinto.
Quer dizer, ali havia apenas o objetivo de atender a um aliado do Governo
que, por sinal, também tem se comportado muito mal na Secretaria de
Desporto, Lazer e Turismo. Então, vejo que, no Governo, os cargos são
criados, as pessoas são contratadas e nomeadas muito mais para atender a
seus aliados do que para atender aos interesses do Estado. Muito obrigado.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência prorroga, de oficio, a reunião até as

1 3h59min.
Questão de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Como V. Exa. já deve ter verificado junto à
assessoria, a questão de ordem que estaremos formulando versa sobre o
Título Xl - Do Comparecimento de Autoridades, mais precisamente a
respeito do que versa o art. 304: a convocação de Secretário de Estado. A
questão de ordem que estamos a formular é a seguinte. (- Pausa.) Eu pediria
a compreensão dos companheiros porque, para formular a questão de
ordem, o barulho está me prejudicando um pouco. (- Pausa.) Obrigado.

Bem, estamos hoje em sessão extraordinária, certo? Para que haja a
convocação, preciso apresentar um requerimento. Mas só posso entrar com
um requerimento para convocação de autoridades em reuniões ordinárias.

Hoje, segunda-feira, se estivéssemos normalmente em atividade, nossa
sessão normal seria só a da noite, que seria de debates. Quero saber se
posso entrar com o requerimento de convocação de autoridade, já que
estamos em sessão extraordinária, se posso entrar em qualquer reunião ou
se tenho que aguardar uma reunião ordinária para apresentá-lo. Não quero
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ferir o Regimento e também não quero entrar com um requerimento
desnecessário, por isso formulo essa questão de ordem a V. Exa., para saber
em qual reunião poderia apresentar esse requerimento, se a reunião da tarde
serve como reunião ordinária ou se tenho que aguardar a reunião de terça-
feira à tarde, que seria ordinária. Gostaria que V. Exa. respondesse a essa
questão de ordem.

O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem do ilustre Deputado
Gilmar Machado, a Presidência informa que o requerimento só poderá ser
apresentado na reunião ordinária. Hoje à noite teremos uma reunião de
debates, que deixará de ser convocada para dar lugar a uma reunião
extraordinária. E o que será feito logo á noite, de acordo com o art. 16 do
Regimento Interno.

• Deputado Gilmar Machado - Quando será a próxima reunião ordinária?
• Sr. Presidente - Amanhã à tarde.
• Deputado Gilmar Machado - Obrigado, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Paulo

Pettersen.
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, haja vista a

talentosa paciência dos nossos companheiros, preocupados com o bem-estar
e a economia do Estado, que estão aqui diutumamente, nos finais de
semana, trabalhando e defendendo os interesses do povo mineiro, V. Exa.
há de convir com essa realidade e com a necessidade de todos nós,
parlamentares, exercermos nossa função em beneficio dos segmentos da
sociedade. E a função do poder Legislativo, este Poder ao qual pertencemos.

Não sei se V. Exa. estava aqui na parte da manhã, quando aconteceu um
fato que realmente nos preocupou. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nossa
preocupação é preservar a instituição, que o seu prestigio não seja abalado,
e isso depende exclusivamente dos membros deste Poder. Não podemos
nos dar ao luxo de questiúnculas corriqueiras e normais quando é necessário
manter o "quorum" exigido regimentalmente. Por outro lado, quando um
colega sente falta do outro, tem que recorrer à lista de presença, que é
publicada no "Minas Gerais". Temos um limite de faltas que, quando é
excedido, faz com que o Deputado perca o mandato. Muito bem, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, acontece que existem Deputados mais
Deputados, nas comissões e no Plenário, e outros dedicam-se ao
atendimento nos seus gabinetes, o que é o caso de muitos. Para efeito de
presença, vale o que é publicado no diário oficial, no "Diário do Legislativo".
Sr. Presidente, temos que evitar desencontros como o acontecido aqui hoje
entre a assessoria da Mesa e os Deputados.

Isso é necessário para que o Poder não fique arranhado, mas, Sr.
Presidente, esta instituição não pode ser maculada. V. Exa., na condução do
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poder, talvez devesse baixar uma resolução que regulamentasse esses
expedientes. Poderia servir um protocolo ou outro, que V. Exa.
institucionalizasse. Assim sendo, a instituição seria preservada. Vejo um ou
mais colegas colocando em xeque esta instituição. Fico preocupado, Sr.
Presidente, em ela se corrigir e não ser corrigida, como já vimos
anteriormente. E não é benéfico para este Poder quando isso acontece, mas
tenho a certeza de que V. Exa., com a sua inteligência, pode buscar um
norte para este Poder. È isso o que espera o povo mineiro. V. Exa. sabe que
a Assembléia de Minas é exemplo também fora de nossas fronteiras. Temos
que nos preocupar demasiadamente com esta instituição. Não vamos nos
deixar levar pelos excessos e extrapolar a conveniência de um Poder ao
qual pertencemos. Tenho, sim, essa preocupação com muita razão, Sr.
Presidente. Tenho a certeza de que todos os parlamentares têm essa
mesma preocupação, porque, se nós não zelarmos por aquilo que é nosso,
que é do povo mineiro, quem de fora se interessará em manter o brilho, a
responsabilidade, o respeito e o prestígio que tem esta Assembléia de
Minas? O tamanho deste Poder está acima de nós. Sabemos que erramos,
mas temos a decência, a elegância e a humildade para recuar. Hoje, assisti
aqui neste Plenário às colocações do Deputado Gilmar Machado, e isso, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, é sério. Vimos os queixumes do Líder do PMDB,
também brilhante Deputado aqui nesta Casa, que exerce hoje a invejável
liderança de um partido que mostrou qual é a sua bandeira contra esse
IPVA, que o Governo faz o povo de Minas engolir. Mas nós estamos aqui
para isso. Se o Governo tem uma visão, nós também, independentemente
de partido, temos que ter a nossa. Todos nós estamos aqui graças ao voto
popular e á credibilidade do sufrágio universal. É para isso, Sr. Presidente,
que existem os líderes, ou seja, para negociar até que se esgote o último
minuto ou segundo, para que se proceda a essa negociação, senão não se
justifica que nós continuemos a representar o povo mineiro.

Tenho certeza de que, com a Liderança do Governo, que é exercida por
um homem sério e sensível, e com as lideranças dos diversos partidos que
atuam nesta Casa, haveremos de encontrar um denominador comum e uma
saída honrosa, porque não podemos, de maneira alguma, sujeitar-nos a
esses 33% de aumento na alíquota do IPVA.

Sr. Presidente, se temos uma inflação de 5%, por que 33%? Será que o
povo mineiro está tão bem assim? Será que o povo mineiro tem uma
receptividade que o Governo, na sua visão, adota? Não, Sr. Presidente, não,
Srs. Deputados, temos que vir para o debate, pois aqui é o lugar para
resolver a situação social e econômica de nosso Estado e de nosso povo.

Tenho certeza de que não desejamos um Natal violento, mas nos
preocupamos e vamos evitar um ano novo com aumento. Para isso, tenho
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certeza de que todos os Deputados saberão cumprir sua responsabilidade,
melhor dizendo, saberemos cumprir nossa responsabilidade. Eu, corno
parlamentar que conheço todos aqui, sei da responsabilidade e da
preocupação de cada um. Sei que todos nós queríamos estar em nossos
lares, no interior, mas não, estamos aqui, não para defender o interesse do
Deputado ou dos Deputados, mas para defender o interesse do povo
mineiro. Nos grandes debates, quando acontecem, ou seja, quando há
divergência, sempre se acha uma concordância, uma saída. Tenho
convicção de que outros projetos - que foram em grande número - que por
aqui passaram e que foram polêmicos, passaram por negociações e
receberam emendas. Não será agora que vamos deixar de conversar, de
manter o diálogo, para que sejamos dignos de representar nosso povo.

Sr. Presidente, impõe-se a esta sociedade uma carga tributária acima dos
índices inflacionários. Não podemos, pela Bancada do PMDB, votar a favor
do Projeto n° 1.425. Não devemos penalizar o contribuinte. Também o
PMDB ficou radicalmente contrário ao aumento da alíquota de 50% do óleo
diesel, passando de 12% para 18%.

Esse já foi o presente de Natal, Sr. Presidente, e nós, Deputados, temos
agora de evitar o de ano novo, que é o IPVA. E tenho certeza de que nós,
conduzindo-nos dentro do nosso pouco conhecimento e usando o processo
de obstrução que nos é garantido pelo Regimento, iremos conseguir o nosso
objetivo a qualquer custo. Sem o Regimento, não ouviríamos as vozes das
minorias. Então, Sr. Presidente, quando esta Casa abre a reunião com a
proteção de Deus, ela também o faz com a proteção do Regimento. E ele
que faz com que esse mecanismo funcione, ele é que dá condições de o
parlamentar conhecer também o alcance das atitudes de seus companheiros
na sociedade, na sua região.

Então, é nessa hora que vemos surgir o consenso. E nesse momento que
presenciamos a boa-vontade dos parlamentares para com essa situação que
já se agrava no segmento da sociedade mineira. Sr. Presidente, o que está
querendo este Governo? Esse é o neoliberalismo que está sucateando o
bem público, as nossas empresas estratégicas. Este mesmo Governo tentou,
de última hora, manter este Poder sob suas amarras, mas seus membros já
deram um passo importante ao aprovar a emenda da PEC n° 50, a partir de
1999, quando os duodécimos serão repassados dos doze meses
subseqüentes para esta Casa. Esta foi, sem sombra de dúvida, Sr.
Presidente, uma vitória dos Deputados desta Casa.

O Poder Legislativo não pode continuar submisso ao Executivo, ele tem
que funcionar independentemente, ele tem que funcionar harmoniosamente.
Para nossa felicidade, graças a Deus, os Deputados deram contribuição a
esse Poder que ficará nos anais desta Casa. Do contrário, nós, ou melhor
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dizendo, este Poder, estaria continuamente capengando durante este
Governo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, à medida que o tempo passa vão-se
encurtando as nossas vozes, vai diminuindo o poder de fogo do PMDB, do
PT, dos partidos que estão fazendo a obstrução, dos partidos que estão
contra essa imposição do Governo. Nossas forças se esvaem, mas a nossa
esperança não acaba, mesmo ganhando ou perdendo uma batalha contra a
maioria, as nossas vibrações, as nossas vontades se somam às minorias,
para, talvez, não alcançar o objetivo que o povo queria, mas nos
contentamos com a parcela que a grandeza dos senhores líderes consegue
tirar de uma negociação autêntica.

E por isso que eu e todos os parlamentares esperamos, mas o que vemos
é essa situação amarga e pesada de uma carga tributária que a cada dia
sufoca mais o consumidor.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o erro do Governo é pensar que só
aumentando os impostos terá condições de arrecadar. Essa é a visão da
maioria dos governos. Falta-lhes, muitas vezes, vontade, alternativa,
criatividade para que possam buscar o norte com menos sofrimento. Esta é a
razão de nossa preocupação; um governo que só pensa em aumentar
impostos, só em arrecadar.

Vejam os senhores, de outro lado, uma situação completamente
contraditória: enquanto o Governo aumenta a carga tributária sobre a
sociedade, continua o desmando de uma folha de pagamento que consome
78% de sua arrecadação, enquanto a Constituição permite que se gastem
apenas 60%.

Onde está a seriedade, onde está a responsabilidade desse Governo? O
que questionamos aqui não é a honestidade do Governador. O que
questionamos aqui é a sua irresponsabilidade.

A realidade de Minas é essa, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Governo
não se ajustou à legalidade. Estamos pedindo a Deus que o Congresso
Nacional se reúna o mais rápido possível para promover a reforma tributária.

Sr. Presidente, tudo tem um fim, para tudo existe um limite. É de acordo
com esse limite que nos pautamos para cobrar, para fiscalizar, não apenas
nós do PMDB mas todos os Deputados, independentemente de partido. Essa
é a nossa função. Somos pagos para isso. Assim sendo, nesta hora,
respeitamos a maioria, como a maioria há de nos respeitar, caso contrário,
não conseguiremos desempenhar nosso papel de parlamentar nesta Casa
num processo democrático.

Com a identidade que temos com o povo mineiro, não podemos deixar um
projeto de tamanha envergadura passar a toque de caixa nesta Casa. Temos
que desempenhar o nosso papel, negociando, para que o Governo reduza a
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alíquota do IPVA e a coloque ao alcance do cidadão.

Tenho certeza de que muitos Deputados da base governista também
pensam assim como nós, da oposição. Eles querem, do fundo de seu
coração, que a aliquota seja reduzida. A carga tributária, todos sabem, é hoje
um dos maiores pesos para a sociedade.

Se se tratasse de medida simpática, todos aqui a acatariam, como num
passado bem próximo aprovamos medidas de interesse do Governo mas
que atendiam também a interesses do povo mineiro. Mas, em se tratando do
projeto de aumento do IPVA, com esses índices tão abusivos, recorro à sua
inteligência para que juntos negociemos com o Governo.

É preciso que o Governo faça algo de acordo com nossa realidade. Mesmo
que haja aumento, que seja, então, de acordo com a inflação. Essa é a
nossa posição; Podemos até ir um pouco mais, flexibilizando também, mas
num limite que seja suportado pela sociedade mineira.

Numa casa democrática, que tem uma das agremiações mais brilhantes do
Estado, o papel desempenhado por seus membros é de conhecimento da
sociedade mineira. Com nossa voz, mesmo fraca, e ainda com a falta de
recursos, estamos aqui imbuídos do desprendimento para que deixemos, nos
anais da Casa, a nossa luta passada, as nossas defesas em prol do povo
mineiro, os nossos projetos para que o Estado tenha prosperidade em todos
os setores.

Para isso entramos na vida pública, e esta entrou em nós. O parlamentar
que entrar na vida pública sem que esta entre nele, vai sair pela mesma
porta por onde entrou, Sr. Presidente, independentemente de quem seja. Até
comigo isso poderia acontecer. Então, quero dizer-lhes que, para defender
os interesses do povo de Minas, temos de ter atitudes. Temos de preservar
esta instituição. Sei que alguns aqui podem pensar uma coisa ou outra, mas
sei que são poucos. O que não podemos fazer jamais é deixar que esta
instituição seja arranhada, maculada. Tenho certeza de que, depois da sua
segunda eleição, o Deputado Romeu Queiroz vai ter a honradez e a
competência para fazer com que este Poder, a cada dia, se auto-afirme  e
passe para a sociedade - como já vem fazendo de dois anos para cá -
informações corretas sobre nossos trabalhos, sobre a atuação de cada
Deputado em seu gabinete, no Plenário ou nas comissões. Mais hoje ou
mais amanhã, teremos de dar satisfação à sociedade, pois isso aqui não é
um emprego. No próximo vestibular, no ano que vem, o povo saberá julgar
os Deputados que defenderam realmente seus interesses, votando contra ou
votando "sim", mas votando com sua consciência, para chegarem ao nosso
denominador comum. Desse modo, o povo também será receptivo ao contra
e ao sim. O que não podemos jamais é ser incoerentes, senão nossa vida
pública será curta. Se este Deputado já caminha para o quarto mandato é
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porque alguma coisa fez por sua terra e por outras, do contrário não estaria
nesta Casa, assim como também cada um dos senhores não estariam aqui
se não tivessem prestado serviço à sociedade, defendendo com dignidade
seu povo, sua terra e sua região. Por isso o Estado de Minas é uma indústria
de lideranças. Foi no passado - e muitos aqui sabem disso - e há de ser para
sempre, enquanto houver essa vontade no interior de cada um de nós.
Quando somos convocados, nós vimos aqui prestar nosso serviço.

Você vem aqui prestar informações e dar satisfações à sociedade, para
que ela saiba como anda o Poder Legislativo e como andam os projetos dos
Srs. Deputados e do Governador. Nunca vi, em minha vida, Deputado ser
contra o povo, muitas vezes até fico chocado ao ver nossos colegas votando
projetos do Governo, por serem da Situação. Sei respeitar essa questão,
porque já fui, mas tenho a certeza de que muitos Deputados votam contra os
interesses do povo. Mas não com o seu coração. Porque se refletirmos
melhor sobre a situação pela qual passam o Pais e o Estado de Minas
Gerais, de ajustamento econômico, continuamos com a preocupação
referente ao problema social de nosso Estado, Sr. Presidente e Srs.
Deputados. Se o Governo não alcançar o objetivo maior, temo, muitas
vezes, por aquilo que um dos maiores estadistas de nosso Estado pregou em
sua vida inteira no parlamento de Minas e no parlamento da Federação. A
sua preocupação era que ocorresse uma convulsão social. Temos que
despertar o Governo Estadual e o Governo Federal para que se estabeleça
uma política voltada para o social.

Sr. Presidente, gostaria de concluir meu pensamento durante essa meia
hora. Talvez me falte tempo ou voz, mas não vontade. Neste momento,
quem agradecer a paciência e a sua sabedoria para que possamos fazer um
ano novo justo e autêntico para a sociedade mineira. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, a Deputada Maria José
Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
funcionários da Casa, funcionárias que nos escutam nos gabinetes e nos
corredores e telespectadores do canal 11, estamos aqui neste trabalho e
nesta luta, exercendo, de maneira democrática e legítima, o nosso papel de
representar e defender os interesses do povo mineiro.

Gostaria de começar falando aos senhores de um programa a que assisti
no canal 11. Trata-se da palestra inaugural proferida pelo Prof. Fábio Konder
Comparato, que abriu um curso preparado pela Escola do Legislativo. Tive a
sorte de ter sintonizado naquela hora o canal 11, quando era anunciado que
o palestrista seria o Prof. Fábio Konder Comparato. Como.já o conhecia de
outro curso aqui em
Belo Horizonte, e sabendo da sua capacidade, preparei-me para escutá-lo
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com atenção. Foi uma aula brilhante, acho até que todos nós, Deputados e
cidadãos, deveríamos procurar escutar aquelas lições de sabedoria do Prof.
Comparato. Falava sobre o poder e a democracia. Em um dos momentos de
sua fala, lembrou-nos que o povo pode mudar o curso da história. Que o
povo organizado, sabendo exercer a sua cidadania, é capaz de usar as
coisas e os fatos a seu favor.

Comentou, como exemplo, a cassação de ColIor de Mello. Diz ele: "O
povo, organizado nas ruas, forçou a mídia, que até então estava pisando em
falso, sem saber que posição tomar". O povo forçou a mídia a se colocar
contra o Governo CoIlor de Mello, forçou os govemistas que o apoiavam a
tomar uma decisão, porque tiveram medo da pressão popular, da pressão
das suas bases. Os governistas, que comiam na mão de CoIlor de Mello,
mudaram de posição e passaram a criticá-lo, a mostrar as mazelas do seu
Governo. Votaram pela cassação". E o Prof. Comparato falava com
entusiasmo da organização popular, mas dizia: "Mas tudo não passou de um
espasmo de indignação". Foi somente um espasmo de indignação. Depois
da cassação, o povo se acalmou, se esqueceu da luta. Os desmandos, a
corrupção e os abusos de poder reapareceram, aliás, nem chegaram a
desaparecer. Até hoje continuam sendo manchetes de jornais. Foi um
espasmo de indignação que atacou o povo brasileiro no "impeachment" de
ColIor. Quando escutei isso, lembrei-me de que presenciamos nesta Casa
um espasmo de indignação na noite em que nosso Presidente, Deputado
Romeu Queiroz, falou com indignação do abuso do Poder Executivo, que
mandou distribuir as guias do IPVA antes que tivéssemos apreciado o projeto
de lei. Ele falou com veemência, com todas as letras, e, num ato de bravura,
retirou de pauta o projeto. Mas o espasmo de indignação não ficou só com o
Presidente. Quantos lideres foram ao microfone! Parece que a Casa toda
ficou entusiasmada com o espasmo de indignação do Presidente. Bateram
palmas e foram ao microfone hipotecar solidariedade ao Deputado. Alegrei-
me muito naquela hora, não porque estivesse vendo uma derrota do Poder
Executivo, não é isso que nos interessa. Alegrei-me não porque estivesse
vendo que a Oposição poderia marcar um tento com isso. Não estamos aqui
para isso. Mas também me alegrei porque vi que isso poderia ser a
recuperação do Poder Legislativo, que poderia ser uma oportunidade de esta
Casa, que, na maioria das vezes, vive de joelhos diante do Executivo, ter
uma chance para levantar a cabeça, para mostrar sua independência, para
deixar bem claro que cada Poder tem que ser exercido com competência,
sem interfência dos outros. Como foi fugaz e passageira a minha alegria! No
dia seguinte, aqui estava o Secretário da Fazenda, o Sr. João Heraldo, que
explicou o inexplicável, que pediu desculpas, que confessou que errou,
dizendo que foi uma falha. E o Secretário pediu uma reunião com as
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lideranças. Ficamos pensando o que seria acordado com as lideranças, que
foram a essa reunião e, quem sabe também a um almoço com o Secretário.

E quando voltamos aqui, à tarde, vimos que tudo não passou de barulho,
de um espasmo de indignação. Todos voltaram conformados, de cabeça
baixa, dispostos novamente a tomar a bênção ao Governador, reconhecendo
que errar é humano, que falhar é possível, que todos nós erramos. Vejam a
gravidade do fato: o Secretário confessou aqui que o seu erro, ou o erro da
sua Secretaria, não foi imprimir as guias, mas distribui-las. Eles estão tão
acostumados que o projeto de lei do Governador seja aprovado aqui da
maneira como saiu do Palácio da Liberdade que nem admitiam a
possibilidade de haver alguma emenda, de haver alguma novidade no IPVA.
Então o erro foi distribuir, mas não imprimir. E sabemos que essas milhares
de guias impressas custam dinheiro público. Mas eles não consideraram que
tudo aquilo poderia ser perdido, ser jogado no lixo. Como diz o ditado
popular, o uso do cachimbo faz a boca torta.

Estamos nesta Casa há nove anos, vendo esse fato se repetir todos os
anos. Quando chega o mês de dezembro, vêm todos os projetos polêmicos,
vem tudo de última flora para que ninguém queira mais discutir nada, para
que ninguém queira mais saber de Assembléia, de projeto. E tudo é votado
de afogadilho, como o mestre mandou. È como naquela brincadeira de
criança, boca de fomo: se o mestre mandar, faz, se não fizer, leva um bolo.
E qual é o bolo que o mestre manda que os Deputados tomem se não
fizerem o que ele mandar? Não recebem as famosas verbas do PADEM, não
recebem o famoso dinheiro para atenderem às bases eleitorais. E o medo do
bolo que o Governador pode dar faz com que todo o mundo se ajoelhe, tome
benção, concorde e vote o que ele mandar.

Srs. Deputados, estamos aqui para quê? Fomos eleitos por quem? Qual é
o nosso papel aqui? E, de fato, fiscalizar o Governo, denunciar os seus erros,
concordar com o que ele faz de bem, aprovar os projetos bons, tentar
melhorá-los, ou simplesmente obedecer e dizer amém?

Como disse aqui o Deputado Anderson Adauto há poucos dias, um dia a
casa cai. Caiu como um pacote na cabeça de muita gente, mas de uma
maneira simbólica. Mas, quem sabe, de uma maneira benéfica? Cai como
um pacote para nos lembrar que chega de submissão, que chega de
subserviência. Ë preciso, também, que do lado de lá eles percebam que
chega de autoritarismo, que chega de abuso de poder, que não podemos
comprar as consciências dos outros nessa barganha de toma-lá-dá-cá. A
verba do FADEM para lá e os votos que preciso para cá.

Sabemos que o Estado está em crise. Sabemos que o Governo precisa
realmente de impostos. Mas esses impostos têm de ser discutidos na
Assembléia, e não podem ser da maneira que o Governador quer ou da
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maneira que o Sr. João Heraldo quer. Até acredito que o Governador não
acompanhe muito bem essas trapalhadas, não.

Concordamos com que houvesse o imposto, mas o Governo fala e alardeia
que não há inflação, que ela corresponde à inflação dos países de Primeiro
Mundo, é controlada, que não chega a 5%, e manda para cá um imposto
para penalizar o contribuinte com um aumento de 33%. Então, alguma coisa
está errada nesse projeto, alguma coisa está errada nesse Governo.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Muito obrigado, Deputada. V.
Exa. foi muito feliz ao fazer essas colocações. Isso talvez ajudasse ao
Governo, não a acertar mais, mas a errar menos.

A sua colocação é a de que, ao invés de deixar que a Secretaria da
Fazenda estabeleça critérios e índices, esses saiam do próprio Governo.
Esses projetos polêmicos de taxação deveriam vir para a Assembléia, para o
partido do Governo, para os partidos de Oposição, para que aqui se fizesse
um questionamento democrático.

Se isso viesse a acontecer, o Poder Legislativo ajudaria muito ao Governo
do Estado. Tenho a certeza disso. Quem sabe essa sua visão, essa sua
colocação possa ser absorvida, e de agora em diante ser questionada para
evitar desencontros com a sociedade. Então, se esse critério for adotado,
tenho a certeza de que a sua colocação obteve um êxito muito grande.

Nobre Deputada, no transcorrer de seu discurso, pude perceber a sua
profunda preocupação com esse aumento do IPVA. Ela é pertinente, nós
sabemos disso, e é por isso que estamos aqui no fim de semana, dia e noite,
de madrugada, trabalhando em favor da comunidade mineira. Todos os
Deputados, todos os partidos.

Quando isso acontece, essa vontade por parte dos Deputados, do Poder
Legislativo, é mais que fundamental. E uma esperança, é uma chama, e o
povo que está lá fora está atento aos nossos movimentos, às nossas
colocações, aos nossos projetos nesta Casa.

A partir do momento em que houve uma ampla discussão, em que nós,
devidamente, pleiteamos o suportável, não o desejável para a sociedade
mineira, estamos dando nossa mínima contribuição a quem nos enviou à
Assembléia Legislativa, independentemente do partido do qual fazemos
parte. E um dever de todos nós.

Parabenizo a parlamentar por ter tido a luz, a visão, o alcance de sugerir
que o Poder Legislativo participe dos futuros projetos que chegarem a esta
Casa.

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada, Deputado, por seu
aparte. Realmente, repetindo o que disse o Deputado, é claro que, se o
Governo errar menos, vai acertar mais. E é claro que todos aprendemos com
nossos erros. Tenho certeza de que o Secretário João Heraldo e o
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Governador Azeredo jamais esquecerão da lição de fim de ano que
receberam. Eles jamais farão qualquer outra ação de afogadilho como
fizeram com esse projeto.

Que bom seria que esses projetos polêmicos fossem mandados para a
Assembléia com bastante antecedência, que para cá viessem os
tecnocratas, os Secretários, as pessoas interessadas no projeto discutir
conosco, tecer seus comentários, ouvir opiniões e acatar emendas, sem
pensar que são eles que sabem, que são os donos da verdade e que as
coisas têm de ser como querem. Acabou o tempo da "boca de forno" - se o
mestre mandar, faz; se não fizer, leva um bolo. Acho que a criançada de
hoje nem brinca mais dessa maneira, mas os mais antigos sabem do que
estou falando. Mas esse bolo não vai acontecer mais na Assembléia
Legislativa. Espero que a lição tenha surtido seu efeito.

Vejam os senhores: aprendemos com nossos erros. De nossa parte,
também reconhecemos que, às vezes, precisamos insistir e discutir mais.
Por isso estamos aqui, num processo legitimo e democrático de obstrução.
As pessoas que não acompanham o trabalho legislativo nem entendem
muito bem esse negócio de ficarmos aqui fazendo discurso de meia hora. È
para encher lingüiça? Não, não é para encher linguiça, mas para garantir um
direito, para garantir o respeito à democracia e às minorias. Aos poucos
vamos aprendendo. Aliás, ensinamos e aprendemos ao mesmo tempo. Esse
é o processo democrático e didático. Sabemos que algumas pessoas estão
acompanhando com muito interesse esse projeto do IPVA, pelo rebuliço e
pela confusão que ele está provocando. Ontem, num domingo, na reunião de
comissão que começou às 9 horas e terminou às 2 horas da madrugada do
dia seguinte, vimos o interesse de vários parlamentares. E apresentamos,
nessa reunião, as opiniões de dois leitores do Estado de Minas", que
reclamavam desse projeto. A primeira era de um usuário que se dizia
prejudicado e que terminava afirmando que os Deputados, com certeza, não
estão nem aí para isso. Mas, com certeza, se ele está acompanhando o
trabalho da Assembléia Legislativa, ele pôde ver que os Deputados estão
aqui, interessados, sim, no IPVA. E não estamos amargurados, não estamos
aqui por espirito de vingança ou para ver, na queda-de-braço, quem vai
marcar o maior tento e quem vai sair vitorioso. Na verdade, as vitórias não
podem ser nossas. As vitórias não podem ser deste Plenário ou dos
Deputados. Elas devem ser conquistadas para os contribuintes, para os
governados, para aqueles que um dia acreditaram em nós.

Vejam bem que estamos aqui, Oposição e Situação, trabalhando, com
cansaço, mas, como eu já disse, sem mágoa ou revolta. Aqui estamos com
objetivos diferentes. De um lado, estamos nós, da Oposição, achando que
esse projeto é altamente prejudicial ao usuário, pelo excesso do aumento. Se
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ainda fosse um aumento que acompanhasse a inflação, de 5%, 6% até 6%...
mas um aumento de 33% é demais.

Os servidores e os empregados não têm reajuste salarial há tantos anos e
vão ter que desembolsar, para pagar o IPVA do carrinho deles, que é de
trabalho, 33% de aumento. Estamos aqui com objetivos diferentes: nós,
querendo defender os usuários, e os governistas, pensando, em primeiro
lugar, no Governo. E aí, embutido nesse pensamento, está: "Mas o Governo
precisa de dinheiro, o Governo precisa de verbas, o Governo tem muita
conta a pagar. E nós, da Oposição, pensamos: "Mas, também, o ano que
vem é ano de eleição, e com certeza o Governo quer muito dinheiro mesmo,
porque quer inaugurar 15km de asfalto aqui, 20km de asfalto no vale do
Jequitinhonha, mais um posto de saúde não sei onde, um prédio pintado na
cidade x e na cidade y, para inaugurar de novo, e então o Governo precisa
de dinheiro". Estamos vendo essas obras como obras eleitoreiras e não
como obras que de fato vão servir aos interesses da população brasileira.

Os senhores sabem, e já falei várias vezes, que sou de uma região das
mais pobres do Brasil, atuo no Mucuri, no Jequitinhonha, e vejo com pesar
as obras eleitoreiras em minha região nesse período. Minha região não é
servida por asfalto, são estradas e não rodovias, são estradas de chão.
Neste final de ano tive que cancelar viagens para a região de Aguas
Formosas, Pavão, Machacalis e Bertópolis, porque oito pontes, numa
estrada só, caíram, e a lama tomou conta de tudo. Pois bem, já existem, na
região de Águas Formosas, máquinas paradas e revolvendo a estrada, que é
a estrada do asfalto. Na estrada que vai para Frei Gaspar e Ouro Verde de
Minas, existem obras para asfaltar. Na região de Malacacheta, existem
máquinas movimentando, estrada que será pavimentada - ano eleitoreiro,
ano de eleições. Fico imaginando que, com certeza, o Governo contava com
esse dinheiro do IPVA para fazer mais 17km de asfalto, para movimentar um
pouco mais as máquinas.

Estamos aqui com objetivos diferentes, mas todos nós estamos
trabalhando, e é isso que o eleitor deve acompanhar e deve saber. Mas deve
também saber avaliar que tipo de trabalho faz a Oposição e qual é o
interesse real da Situação: é defender o Governador, é defender as suas
obras ou é defender o PADEM e as verbas do PADEM?

Estamos vendo, pelo painel eletrônico e pelo balanço que já fiz entre os
desaparecidos de ontem para hoje nesta Casa, que apenas seis Deputados
não compareceram aqui no domingo, ontem, e nesta segunda-feira. Apenas
seis Deputados, realmente não sei por qual motivo, mas devem ter um
motivo forte, não vieram a esta Casa. Foi o domingo da semana de Natal,
quando todo mundo gostaria de estar na praia, com sua família, mas ficamos
aqui. Acho até que não há problema nenhum, estamos aqui e ficamos aqui
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ontem compensando os tantos dias em que esta Casa não fez nada; ficamos
aqui uns dois meses e só votamos alguns requerimentos, mais nada. Era a
greve branca, era a greve da verba do FADEM. Os governistas entravam e,
na hora da votação, saíam. O seu mestre mandou, mas o seu mestre não
estava mandando o bolo que eles esperavam, que era o presente do
FADEM.

Então, estamos aqui, de certa maneira, compensando as tantas vezes em
que nós não votamos e as tantas vezes em que viemos aqui e não fizemos
nada. Estamos aqui por causa desse IPVA, que é realmente absurdo. E
mais, além dos 33% de aumento, há taxas diferenciadas. O Deputado
lbrahim Jacob mostrou no jornal de ontem o problema de Ubá, onde uma
pessoa teve não 33%, mas 50% de reajuste sobre um carro velho, uma Elba
modelo antigo, com certeza. Mostrei também, no jornal de ontem, um
contribuinte usuário que reclamava porque viu estampado no jornal a cópia
de declaração do Deputado Durval Angelo. Ele alegava que os carros são
mais ou menos do mesmo valor, do mesmo ano, e ele teria que pagar
setecentos e tantos reais, e o Deputado Durval Angelo, bem menos. Ele
ainda perguntava se os Deputados tinham tabela diferenciada. Não, Sr.
Antônio Carlos. A confusão não é nossa e, sim, da Secretaria da Fazenda,
mas quem pagou o pato lá foi o segundo escalão. Foram dois demitidos, não
porque imprimiram, mas porque distribuíram as guias do IPVA. Será que é
correto isso? O Governador está acima do bem e do mal. Penso até que, de
fato, ele nem sabe o que está acontecendo.

São tantas as trapalhadas que têm acontecido neste ano com este
Governo! Lembremos o caso da polícia. A sua greve foi deflagrada por quê?
Qual foi a gota d'água? Aumento diferenciado para os oficiais. O Governador
aceitou o que o Vice mandou. 1-lá ainda o problema da municipalização. Há
tanta confusão e tanta insatisfação! Os Mares Guia é que resolveram que
tem que ser assim neste ano. E agora há essa trapalhada do IPVA. Dois
pagaram o pato, mas eles são do segundo escalão.

Srs. Deputados, saibamos viver com indignação, mas não com espasmos
dela, como tivemos aqui no dia em que o Deputado e Presidente desta Casa
se revoltou com o que veio do Palácio sem ter sido votado aqui- Saibamos
ficar indignados no momento certo. Que tenhamos uma indignação
permanente com tudo o que é injusto, abusivo e autoritário. Espasmo de
indignação não assenta para Deputados e para quem quer ser cidadão.
Muito obrigada.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, vou fundamentar a nossa

questão de ordem em tempo regimental. Ela se baseia no art. 161 do
Regimento. Gostaria de fundamentá-la da seguinte forma, Sr. Presidente: V.
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Exa. prorrogou esta reunião até as 14 horas. Então, restam 10 minutos para
seu encerramento, mas ainda está inscrito o Deputado Geraldo Nascimento,
para fazer a sua intervenção. No art. 161 há uma questão de ordem. Vou
fundamentá-la e solicito que V. Exa., como Presidente da reunião, possa
dirimi-Ia, porque isso está ocorrendo aqui pela primeira vez neste atual
processo. Poderia até dizer, sem medo de errar, que neste Regimento que
estamos seguindo - e não vale prática do Regimento anterior, pois ela tem
que ser dirimida enquanto legislação - vemos lá no art. 165: "São
consideradas questões de ordem as dúvidas sobre interpretação deste
Regimento na sua prática ou as relacionadas com o texto constitucional".

Como é a primeira vez que surge essa questão prática para nós, que é a
de a palavra de um Deputado, orador, ser interrompida quando ainda não fez
uso nem de 213 da sua palavra, quando ainda não iniciou a sua intervenção
no tempo regimental, queremos esclarecer isso. O art. 161 diz: "O Deputado
tem o direito de prosseguir em seu pronunciamento interrompido pelo tempo
que lhe restar, salvo na hipótese de cassação da palavra ou de
encerramento do Grande Expediente; ou da 30 Parte da Reunião".

Encontramo-nos também em uma outra situação: não estamos, de alguma
forma, caracterizando em qual fase da reunião estamos, e se vai ser
cassada a palavra do orador. Daí queremos apelar a V. Exa., porque
entendemos que o art. 167 estabelece, no seu § 1 1, que a decisão, de
alguma forma, seria respondida pelo Presidente da sessão, que é V. Exa. E,
para que o Deputado possa iniciar a sua intervenção, para que ele possa
realmente começar a fazer o seu trabalho de discussão do projeto,
precisamos saber claramente qual a interpretação que será dada a este fato,
ainda mais por estarmos em uma reunião extraordinária, na qual essas fases
todas da reunião não existem, como a do Grande Expediente.

Nesse caso, colocamos as seguintes questões: se o Deputado terá a
palavra integralmente garantida; se, após a abertura da reunião ordinária às
14 horas, na outra extraordinária, quando haverá outros requerimentos que
vamos apresentar - e já apresentamos outros requerimentos, como o de
inversão de pauta, de adiamento de votação, de votação nominal -,
havendo, assim, um interstício enorme, o próximo Deputado a falar será o
Deputado Geraldo Nascimento, já que provavelmente ele só fará uso da
palavra novamente, se for interrompido agora, após um período de 2 a 3
horas. Então, essa questão é para esclarecer se esse mesmo procedimento,
se esse dispositivo do Regimento se aplica mesmo em duas reuniões
extraordinárias contínuas.

E importante para nós essa questão, porque o que existe de mais sagrado
para um parlamentar é a sua palavra. O que existe, como arma de um
parlamentar, é a sua intervenção, é o seu poder de argumentação.
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Parlamento é o uso da voz, da palavra, do argumento. Isso é que é
fundamental. E estamos em uma situação diferenciada, distinta, porque, a
partir da vigência do novo Regimento, é a primeira vez que essa situação
acontece nesta Casa.

Então, o art. 165 fala claramente que a questão de ordem é a interpretação
do Regimento na sua prática, quer dizer, na hora, e como sabemos que,
muitas vezes, na prática a teoria acaba sendo outra, ou vice-versa,
queremos ter essa situação bem esclarecida e bem respondida.

A outra questão que faço é a seguinte: pelo fato de estarmos seguindo o
novo Regimento e iniciando uma outra reunião extraordinária, as
intervenções anteriores serão anuladas? Os Deputados que encaminharam o
processo de discussão, que, se não me engano, são sete, poderão se
inscrever novamente? Essa questão se refere ao Deputado que está fazendo
uso da palavra. Essa questão é relacionada com o Deputado que está
intervindo naquele determinado momento, naquela determinada situação.

A segunda questão é se anularíamos as questões anteriores, se os
Deputados poderiam novamente se inscrever. Se os Deputados Marcos
Helênio e Paulo Pettersen poderiam requerer novamente a palavra. A
terceira questão, baseada no art. 161, é em relação ao prejuízo da
argumentação do parlamentar.

Prejuízo da argumentação: ele terá, agora, em 3 ou 4 minutos, até V. Exa.
responder à questão de ordem, um prazo muito exíguo para intervir. Ele
passa a intervir agora, vai usar toda a sua argumentação e, posteriormente,
se ele vai de alguma forma ser prejudicado, se seria possível garantir, nessa
terceira questão, os 30 minutos integrais do parlamentar, para que ele
pudesse falar, para que ele realmente não fosse interrompido no seu
raciocínio, para que ele não fosse interrompido em sua linha de
argumentação.

Isso é importante, porque um Deputado que se esmera, como o Deputado
Geraldo Nascimento, para fazer uma intervenção bem articulada, para fazer
um discurso em que ele vai seguir o modelo clássico, com início, meio e fim,
em que as argumentações, como veremos posteriormente, estarão
desencadeadas em um processo homogêneo, em um processo lógico, terá
prejuízo.

A minha argumentação, Sr. Presidente, a questão de ordem que trago
nesse terceiro aspecto é se não haveria a possibilidade de o Deputado usar O
seu tempo integral após a abertura da nova reunião extraordinária, às 14
horas. Conforme V. Exa. pode perceber, estamos há dois meses de vigência
do novo Regimento, e essas são questões que ainda não foram esclarecidas,
são questões que precisam ser aprofundadas do ponto de vista regimental, e
nada melhor do que a presença de V. Exa. na direção dos trabalhos da



a

137
reunião, nada melhor do que a presença de V. Exa., que muito nos orgulha
como Presidente ad hoc" desta reunião, para esclarecer essas questões.

Acredito que, após as intervenções sábias de V. Exa., essas dúvidas não
irão pairar mais. Após as intervenções sábias de V. Exa., nenhum Deputado
irá levantar questão de ordem baseada no art. 161 • porque já seria uma
questão respondida em definitivo, segundo o art. 167, por V. Exa. Mais
ainda, temos a previsão, no art. 167, de que as questões de ordem devem
constar em um livro próprio de registro. Adio que essa questão é pertinente.
E importante que ela conste ai, para que, de alguma forma, se procure
resolver o consenso, resolver as dúvidas levantadas.

O Sr. Presidente - Como o prazo da reunião já se esgotou e o orador não
iniciou a discussão da matéria, terá todo o tempo, na próxima reunião, para
fazê-lo. Quanto à segunda parte da questão de ordem, na discussão ou no
encaminhamento de votação, o Deputado poderá falar uma vez.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a Presidência

a encerra, convocando os Deputados para as extraordinárias de hoje, às 14 e
às 20 horas, e de amanhã, dia 30, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais
de convocação, bem como para a ordinária, também de amanhã, às 14
floras, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 49a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas do dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa

e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues,
Bilac Pinto e Djalma Diniz , membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta
a reunião e solicita ao Deputado Djalma Diniz que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Após, a Presidência distribui ao Deputado Bilac Pinto
os Projetos de Lei n°s 1.317, 1.404 e 1.549197 e 307195. Encerada a V
Parte dos trabalhos, passa-se à P Fase da Ordem do Dia. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°s 1.317 e 1.549197 (relator. Deputado Bilac Pinto). Passa-
se, a seguir, à discussão e à votação de matéria de deliberação conclusiva
da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 307195 e 1.404/97
(relator Deputado Bilac Pinto). 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, 23 de dezembro de 1997.
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Aliton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna - Antônio Genaro - Bilac Pinto.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 1998

ATA

ATA DA 246a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 29112197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - l a Parte: Ata; discursos dos
Deputados Durval Angelo, Gilmar Machado e Marco Régis; aprovação -
Parte (Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Durvai Angelo; discursos dos
Deputados Durval Angelo e Gilmar Machado; questões de ordem; chamada
de recomposição de "quorum; existência de número regimental para
discussão; prejudicialidade do requerimento; questões de ordem -
Prosseguimento da discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1.425197;
discursos dos Deputados Geraldo Nascimento e Gilmar Machado; questão
de ordem; chamada de recomposição de "quorum"; existência de número
regimental para continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados Gilmar
Machado e Ivo José; questão de ordem; discurso do Deputado Antônio
Roberto; questão de ordem; discurso do Deputado Antônio Júlio; questões de
ordem - Registro de presença - Prorrogação da reunião; discurso do
Deputado Anderson Adauto; questão de ordem; discursos dos Deputados
Arnaldo Canarinho e Marco Régis; questões de ordem; discursos dos
Deputados Durval Angelo e Anivaldo Coelho; apresentação do Substitutivo
n° 1 e das Emendas n°s 2 a 71; encerramento da discussão; questão de
ordem - Encerramento.

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

José - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Admito - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bené Guedes - Canos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Erniano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
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Maria José Haueisen - Mauri 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 Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley
Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 14 horas, 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.

l a Parte

Ata
- O Deputado Emiano Batista, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Para discuti-ia, com a palavra, o

Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, a ata, infelizmente, é algo

muito frio. Tivemos, na parte da manhã, uma discussão tão rica e, por que
não dizer, dramática. Acredito que foi um dos momentos mais fortes que
esta Assembléia Legislativa viveu neste ano. Vimos aquele gesto de
tamanha grandeza do Deputado Gilmar Machado, que, no microfone, em
questão de ordem, reconheceu, para a sua bancada e para toda a Casa, o
seu equívoco na questão do Regimento.

Quando vemos essa ata com tamanha frieza, lacônica, ficamos de alguma
forma até preocupados, porque, se os anais da história deste Poder fizerem
como registro da memória da reunião da parte da manhã somente os termos
que ai estão, V. Exa., como homem que tem paixão também pelo que faz,
sabe que essa ata não estará retratando a realidade, sabe que essa ata não
estará sendo a fotografia real, a fotografia mais próxima dos fatos da
realidade que tivemos.

Por isso faço um apelo a V. Exa.: que essa ata não economize palavras
para retratar os debates acontecidos na reunião da parte da manhã; que essa
ata se estenda mais nesses debates; que essa ata registre a questão de
ordem feita pelo Deputado Anderson Adauto e a questão de ordem feita pelo
Deputado Gilmar Machado; que essa ata, Sr. Presidente, tenha um pouco
mais de alma pelo que foi a reunião da parte da manhã. Penso que desta
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forma ela não está sendo um retrato fiel, fidedigno da reunião.
Outra questão, Sr. Presidente, V. Exa., ao ler a ata, falou que não houve

retificação a ser feita na ata. Pode o Presidente não ter aceito a retificação
feita por este Deputado. Gostaria que constasse na ata que o Deputado
Durval Angelo fez, sim, urna solicitação de retificação. Solicitei retificação
nesta ata, não solicitei na ata maior, que vai ser publicada no Winas Gerais".
Pode o Presidente, usando do seu poder, não aceitar a questão formulada
por este Deputado de retificação. Mas, ao ler a ata, o Secretário afirmou que
não houve questão de retificação a ser aceita.

Penso que um historiador que estiver querendo montar a história deste
Poder Legislativo não terá o registro de que no dia 29112197, na parte da
manhã, o Deputado Durval Angelo solicitou a retificação da ata. Gostaria que
isso constasse na ata, mesmo que aí estivesse o indeferimento feito pelo
Presidente da Assembléia. Penso que temos de ter na ata um documento
para a posteridade, para que a história possa ser escrita, ser contada e,
quem sabe, no futuro, ser também revivida. Obrigada.

O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra ao Secretário, para
ele expor ao Deputado Durval Angelo as suas dúvidas com relação às
declarações da ata.

O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - O Deputado já conhece, e
com muita propriedade, o que dispõe o Regimento Interno desta Casa com
relação ao art.41. E nós sabemos que o procedimento dele é meramente
protelatório, porque ele sabe que a ata está de acordo com o Regimento.
Não há nada a corrigir, no nosso entendimento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Gilmar
Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Sr. Presidente. Pode ser
que eu estivesse desatento, mas não consegui ouvir se eu estava presente á
reunião, porque não ouvi meu nome, não ouvi a leitura.

O Sr. Secretário - O senhor estava presente, inclusive levantou uma
questão de ordem. Está registrado na ata, Deputado.

O Deputado Gilmar Machado - Sim, mas é na abertura da reunião. A ata
registra, Sr. Secretário - é isso que eu gostaria de saber -' na sua abertura,
as pessoas que fazem parte da reunião, as pessoas que chegaram no
horário e que...

O Sr. Secretário - O senhor estava presente no inicio da reunião. Está
registrado.

O Deputado Gilmar Machado - Está registrado? Obrigado, é porque não
consegui ouvir que V. Exa. tivesse feito, naquele inicio, a leitura. A segunda
questão que gostaria de observar na ata é que o horário em que o Presidente
deu por encerrada a reunião foi 14 horas. Estava marcado no painel.
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Gostada de saber que hora ficou registrada, porque a ata tem de expressar
exatamente a hora em que se encerrou a reunião. E ela foi encerrada às 14
horas, quando já deveríamos estar iniciando a outra reunião. Não podemos
ter duas reuniões no mesmo horário, pois o Regimento é expresso. A reunião
teria de ser encerrada às 13h59min, e não às 14 horas, porque ai já leda
sido utilizada uma parte da reunião posterior. É isso que eu gostaria de
saber.

O Sr. Secretário - A ata não registra a flora de término da reunião, ela
registra o início. E ela poderia acontecer até às 13h59min, e o início da outra
foi às 14 horas, conforme está registrado.

O Deputado Gilmar Machado - Eu conferi pelo painel que às 14 horas o Sr.
Presidente estava respondendo questão de ordem do ilustre Deputado
Durval Angelo, o que não é mais...

O Sr. Secretário - V. Exa. se equivoca, ele não respondeu questão de
ordem. Ele deixou de responder, tanto é que o Deputado reclamou.

O Deputado Gilmar Machado - Ele disse que o Deputado subseqüente iria
poder fazer uso do tempo integral destinado a sua fala, e não leria término
nenhum. Isso já fora do horário, para depois fazer o encerramento. Eu só
gostaria que constasse em ata o meu protesto com relação a isso, porque o
painel já acusava 14 horas, e as reuniões têm horário de início e de término.
Que fossem, então, respeitados esses horários, ficando claro que a nossa
reunião se iniciou às 14 horas, para que não tenhamos problemas no
encerramento da reunião, que deverá, então, ter o seu término...

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gilmar Machado
que a reunião terminou exatamente às 13h59min, e a atual reunião teve
início às 14 horas. Para discutir, com a palavra, o Deputado Marco Régis,
que disporá de 1 minuto.

O Deputado Marco Régis - Vou tentar ser breve e rasteiro, Sr. Presidente.
Eu gostaria de discordar do Sr. Secretário, Deputado Ermano Batista, quanto
ao conteúdo da ata, e apoiar as palavras do Deputado Durval Angelo, porque
acredito que, realmente, a ata pode ser fila, não ter alma, mas deve registrar
os momentos de emoção vividos por este Plenário na manhã de hoje. Se
essa ata é lacônica, porque feita em cima da hora, existe a outra, a que vai
para publicação no diário oficial e, pelo menos nela, que se registrasse o
momento em que o Vice-Líder do PT, Deputado Gilmar Machado, reconhece
que errou e, com isso, reconhece que o Presidente da Assembléia estava
correto ao tomar o procedimento requerido por ele. Acredito que foi um
momento em que se dirimiram dúvidas nesta Assembléia.

O Sr. Presidente - Não havendo retificações a serem feitas na ata, dou-a
por aprovada.

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

passar à 23 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

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

Projeto de Lei n° 1.547197, em virtude da sua apreciação na reunião
extraordinária realizada ontem, pela manhã.

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

em que solicita inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 1.425197
seja apreciado em último lugar entre as matérias da pauta. Com  a palavra,
para encaminhar, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, acho que tanto a Oposição quanto a Situação podem ter seus
momentos ruins no Plenário. Se hoje, pela manhã, o momento foi ruim para
a Oposição, agora o momento é ruim para a situação. Nesse sentido, temos
que ter bem claro que estamos fazendo o encaminhamento da inversão da
pauta, porque achamos que o projeto mais importante que temos, a lei mais
importante que nós, Deputados, votamos é o orçamento do Estado de Minas
Gerais. E esse orçamento tem que ter prevalência, ele tem que ser
apreciado antes do projeto do IPVA. É no orçamento do Estado que temos a
previsão de receita, de despesa; é no orçamento que temos as obras
prioritárias de cada unidade; é no orçamento que temos as emendas das
audiências públicas regionais. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é
que apresentamos esse requerimento de inversão de pauta. A bem da
verdade, se o Regimento Interno fosse cumprido, já era para o orçamento ter
sido votado, porque ele está sobrestando a pauta desde o inicio de
dezembro. E vamos deixar bem claro que, no próximo ano, a questão de
ordem formulada no início de dezembro pelo Deputado Gilmar Machado será
reformulada. Vamos querer que, no inicio de dezembro, transcorridos os 60
dias que o Regimento estabelece, o parecer já esteja em Plenário para a
votação do orçamento. Desta vez, em nome de um acordo maior, o
Deputado Gilmar Machado, em diálogo com o Presidente da Assembléia,
não levou às últimas conseqüências o Regimento, porque estava tendo uma
discussão de uma pauta mínima. E o próprio ex-Líder do Governo e agora
Presidente desta Casa, Deputado Romeu Queiroz, teve oportunidade de
discutir essa questão e outras negociações com o Deputado Gilmar
Machado, que sempre foi zeloso no cumprimento dos acordos aqui feitos.
Mas vimos hoje, pela manhã, que,- por mera questão burocrática regimental,
esse Deputado, que, de alguma forma, permitiu que grandes discussões e
entendimentos fossem realizados nesta Casa, foi desrespeitado no
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requerimento que apresentou.

Então, agora, Sr. Presidente, cochila a Situação ao não fazer o pedido de
verificação de "quorum". E mesmo que o fizesse, tínhamos squowm
suficiente para apreciar qualquer matéria. Não haveria necessidade, por
parte do Governo, de fazer esse encaminhamento. Por isso, estamos
solicitando, agora, a inversão da pauta da reunião. Sei que os Deputados
estão cansados, num processo longo de discussão que está acontecendo
nesta Casa. Mas a responsabilidade por esse cansaço é do próprio Governo
que tem-se esmerado em desrespeitar o Poder Legislativo encaminhando
matérias para este Plenário no apagar das luzes; encaminhando matérias
tratadas de forma apressada, sem realmente um processo de discussão. E o
IPVA não pode ser apreciado no orçamento porque o Governo quis impor a
este Poder, a esta Casa um projeto que, como bem traduziu ao emitir as vias
de IPVA, é uma medida provisória. Não podemos aceitar essa imposição do
Governo. Vamos ser um Poder independente, autônomo ou vamos continuar
sendo um prolongamento do Palácio da Liberdade. E, assim, alguns vão ter
razão ao dizer que o partido mais forte desta Casa é o PPL, ou seja, o
Partido do Palácio da Uberdade. E vão dizer mais ainda: que a maioria dos
Deputados desta Casa sofre de uma compulsão, de urna doença séria e
grave: a "govemitV. Doença gravíssima que mata a instituição democrática
e coloca em risco a própria democracia. A forma de respondermos ao
Governo é fazendo uma inversão de pauta. Assim, responderemos ao
Governo e cumpriremos a exigência constitucional de apenas entrar em
recesso depois de votarmos o orçamento. A melhor forma de respondermos
ao Governo é assim agir e incluir, como primeiro projeto a ser votado, o
orçamento. Depois, se der tempo, se for possível, votaremos o IPVA, que,
em alguns casos, aumenta o imposto em até 30%, demonstrando que é
lesivo ao contribuinte, que está cansado de pagar impostos para manter os
desmandos administrativos, para manter a incompetência do Governo no
encaminhamento de suas questões, que sempre caem nas costas do
contribuinte.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o nosso requerimento de
inversão de pauta permitirá que façamos aqui o resgate do Poder
Legislativo. O nosso requerimento de inversão de pauta, de alguma forma,
lava a alma do Deputado Gilmar Machado, que, em momento algum e por
nenhum Deputado desta Casa, teve a sua competência regimental técnica e
sua moral questionadas, pois todos conhecemos seu grande valor. E não foi
um erro que ele cometeu. Talvez o excesso de confiança , o tenha levado a
esse equivoco, porque realmente o requerimento tinha que ser
reapresentado. Porém isso, em hipótese nenhuma, vai impedir que a
discussão de inversão de pauta seja feita neste instante. Em hipótese
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nenhuma, vai impedir que cada um dos Deputados possa estar presente ao
Plenário, discutindo o requerimento do Deputado Gilmar Machado, que
propõe a inversão de pauta. Dessa forma, estaremos também demonstrando
uma posição clara não só em relação ao Governo, mas também em relação
ao Deputado Gilmar Machado.

E que o Governo não se engane. Temos fôlego, e muito fôlego, para, desta
tribuna, fazer uma trincheira de defesa dos contribuintes. Que não se
enganem os Deputados do Governo, pois teremos, em nossas palavras,
balas firmes para defender a democracia, para dizer não a essa sanha
tributarista desse Governo tucano, desse Governo do PSDB. E que fique
bem claro também que o Regimento, que é um instrumento democrático,
nos permitirá segurar os tratores da maioria que quer impor seu rolo
compressor. Nós saberemos nos defender. E digo mais, o Governo não
aprovará, este ano, na Assembléia Legislativa, o IPVA. Não iremos permitir
que esse absurdo contra o contribuinte seja feito. Estaremos aqui, nessa
trincheira da democracia, para impedir que absurdos, como o que o
TMprimeiro-ministro" fez emitindo as guias de arrecadação, passem nesse
Poder Legislativo, apesar da não-altivez de alguns Deputados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Gilmar
Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, membros da
imprensa. O encaminhamento que vou fazer aqui, neste momento, é o
mesmo encaminhamento que eu gostaria de ter feito pela manhã, mas não é
do meu feitio ficar remoendo aquilo que já passou. Pela manhã, já deixei
aqui externado o meu pedido de desculpas à minha bancada e à Bancada do
PMDB pelo equívoco hoje cometido por mim na condução dos trabalhos de
Plenário.

Agora gostaria de entrar naquilo que me trouxe aqui, que é exatamente a
solicitação de inversão da pauta. Qual é a razão principal de estarmos
solicitando a inversão da pauta? Em primeiro lugar, hoje já é dia 29, e a peça
mais importante que temos, para que possamos dar um ordenamento ao
nosso Estado, é o orçamento, que ainda não foi votado. Isso me preocupa
demais. O povo de Minas, que acompanha sistematicamente, através da
imprensa, os trabalhos da Assembléia, também está apreensivo. Por quê?
Porque ainda não concluímos a votação do orçamento. E exatamente o
orçamento que delibera e determina a forma como o Estado vai gastar aquilo
que está sendo arrecadado. Estamos insistindo nisso desde o inicio do mês.
Solicitamos ao Presidente da Assembléia que trouxesse para Plenário o
orçamento, porque já tinha vencido o prazo regimental de 60 dias para a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária dar seu parecer a
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respeito dessa matéria. E no orçamento que estão estabelecidos os
percentuais que serão utilizados pelas Secretarias. Podemos criar um
problema muito sério para o Estado, se não votarmos o orçamento. O
Governo vai ficar com dados de 1997, e os dados de 1998 são diferentes.
Fizemos as audiências públicas e continuamos acreditando na participação,
na mobilização. Este ano, o Governo não respeitou aquilo que ficou
deliberado nas audiências, mas acreditamos que, para o próximo ano,
haverá uma inversão. O Governo terá a preocupação de cumprir com aquilo
que ficou acordado nas audiências. Mas, para isso, teremos que votar o
orçamento. Precisamos do orçamento para definir claramente corno ficam .os
repasses em todas as áreas.	 -

E uma das áreas sérias que temos é a da educação. A partir de 1011198,
estará implantada a Lei do Fundo de Valorização do Magistério e da
Educação, a Lei n° 9.424, que estabeleceu que 15% dos recursos dos
municípios serão retidos numa conta, que, depois, será redividida entre os
municípios, de acordo com o número de alunos. Em Minas Gerais o custo
por aluno ficou estabelecido em 338,85. Isso está estabelecido no
orçamento, e, se não votarmos, vamos criar problemas para o Fundo de
Valorização do Magistério e da Educação, podendo comprometer ainda o
processo de matrículas, que já se iniciou nas escolas e que começará mais
efetivamente a partir do dia 6 de janeiro.

Entendemos que isso é fundamental. Dentro desse espírito de que
precisamos votar o nosso ordenamento, que é o orçamento, é que estamos
pedindo a inversão da pauta. Solicitamos essa inversão para dar à
Assembléia Legislativa a possibilidade de equacionar o problema de finanças
do Estado. E isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, entendemos ser
prioritário. Posteriormente a essa votação, iniciaremos um outro processo,
que é exatamente o de deliberação sobre o IPVA.

Não quero adiantar o que vou falar durante o processo de discussão,
porque estaria me tomando repetitivo e cansativo para as pessoas e os Srs.
Deputados, e eu, particularmente, os respeito muito. Portanto, prefiro fazer
uma discussão ordenada, uma discussão pontuada a respeito do projeto, e
todos os parlamentares aqui merecem respeito. Entendemos que essa
inversão vai possibilitar um aprofundamento, vai possibilitar um
amadurecimento mais rápido quanto àquilo sobre o que precisamos
deliberar.

Sei que todos os parlamentares já estão cansados, extenuados, este ano.
Tivemos um processo intenso na véspera do Natal, e todos já estavam muito
cansados. Tivemos dois dias para um breve descanso, e estamos agora,
aqui, de volta. Ontem participamos de mais de 16 horas ininterruptas de
discussão nas comissões, voltamos agora ao Plenário e estamos aqui desde
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a lhlsmin de ontem. Então, pedimos aos Srs. Deputados e às Sras.
Deputadas que reflitam muito antes de votar, porque, senão, poderemos
estar criando um problema muito mais sério para o Governo que o do IPVA,
ou seja, que ele comece o ano sem o orçamento. E aí, também para a
Assembléia Legislativa é mais difícil. Como vamos controlar o Poder
Executivo se não dermos a ele o ordenamento necessário, que é exatamente
o projeto que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do
Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas
controladas pelo Estado para o exercício de 1998. Não estaremos votando
orçamento de empresas como CEMIG e COPASA evamos estar criando um
grande transtorno para essas empresas, que, para competir, evidentemente
necessitam desse espaço. Elas precisam desse instrumento.

E é exatamente dentro dessa perspectiva que faço, mais uma vez, uma
solicitação aos Deputados e às Deputadas, para que possamos votar pela
inversão da pauta. Alguns Deputados questionam se poderíamos entrar com
um requerimento. Se ele está sendo discutido aqui, agora, e estamos
podendo encaminhar, é porque o Regimento permite. Se existe uma coisa
que tenho procurado preservar nesta Casa é o respeito ao Regimento
Interno. Uma coisa que aprendi desde pequeno é que, se assumimos um
compromisso de aceitar determinadas regras, não nos cabe, posteriormente,
ficar contestando-as, temos que procurar cumpri-Ias. E é exatamente o que
estamos procurando fazer nesta Casa, e o temos feito aqui, em todos os sete
anos que aqui estamos, nesta Casa, respeitando rigorosamente aquilo que
estabelece o nosso Regimento Interno.

O requerimento do Deputado Durval Angelo é extremamente pertinente e
importante para o conjunto do Estado. E é exatamente dentro dessa lógica
que encerro o meu pronunciamento, solicitando a todos os Deputados e
Deputadas que realizemos o processo de inversão de pauta, porque ele é
extremamente importante para todos nós. Muito obrigado, Sr. Presidente,
dentro do meu tempo.

Questões de Ordem
O Deputado Ajalmar Silva - Sr. Presidente, solicito que a Presidência

verifique que não há número suficiente para a votação, mas o há para a
discussão.

• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço a recomposição.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à chamada de recomposição de 'quorum". Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados. Não há

"quorum" para votação, mas o há para a discussão da matéria constante na
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pauta. Fica, portanto, prejudicado o requerimento do Deputado Gilmar
Machado.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, usando do mesmo expediente

que foi usado ontem à noite, porque é evidente que o "quorum" registrado
não é pela resposta, mas pela presença em Plenário e como também tem
matéria importante a ser discutida, que é o requerimento de nossa autoria
que propõe a inversão da pauta, para que não paire nenhuma dúvida, solicito
seja feita nova recomposição do "quorum", pois considero uma matéria de
grande importância, que prioriza o orçamento, que é a peça maior do Estado.
Acho que esta matéria não pode ser prejudicada no seu encaminhamento.

Por isso, solicito que se faça nova recomposição de "quorum" com o
mesmo procedimento que V. Exa. usou na reunião dessa madrugada.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência informa que
temos diversos Deputados inscritos para a discussão da matéria, e, uma vez
que há 37 Deputados presentes, passaremos à discussão, dando a palavra
ao Deputado Geraldo Nascimento.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, pela ordem. Isto significa que,
nessa madrugada, foi usada uma medida por uma questão feita por uma
Liderança de Govemo diferente da medida agora tomada por uma Liderança
da Oposição? São dois pesos e duas medidas que esta Presidência está
adotando na interpretação do Regimento?

O Sr. Presidente - Não, de forma nenhuma. Neste momento, a Presidência
informa, mais uma vez, que temos diversos Deputados inscritos e "quorum'
para a discussão da matéria. O requerimento ficará prejudicado, uma vez
que passaremos à discussão do primeiro projeto constante na pauta.

O Deputado Durval Angelo - Pelo art. 103 do Regimento, solicito sejam
registradas as palavras de protesto e repúdio, como esse artigo me garante.
Então, peço, de conformidade com a sua alínea "d" ou "e", seja registrada a
nossa manifestação de protesto e repúdio por duas interpretações diferentes
tomadas por essa Presidência.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, quando a Presidência
estava sob a regência do Vice-Presidente, foi apresentado um requerimento,
e iniciou-se um processo de encaminhamento de discussão desse
requerimento.

O Sr. Presidente - Não, foi encaminhamento de votação. De requerimento
não há discussão, somente votação.

O Deputado Anderson Adauto - Sim, ele é encaminhado, mas queremos
saber se não continua em discussão.

O Sr. Presidente - Não. Se houvesse "quorum" para votação, e
requerimento poderia ter a votação encaminhada. No momento, o primeirc
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projeto constante na pauta está em discussão.

O Deputado Anderson Adauto - Mas havia vários Deputados inscritos, Sr.
Presidente; inscreveram-se para encaminhar seu requerimento.

O Sr. Presidente - Sim, mas o encaminhamento de votação faz parte do
processo de votação, e, como não havia «quorum" suficiente para votação, a
Presidência passou à discussão das matérias constantes na pauta.

Prosseguimento da discussão, em 2 0 tumo, do Prejeto de Lei n° 1.425197,
do Governador do Estado, que dispõe sobre o IPVA e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1 0 tumo, com a Emenda n° 1, que
apresenta. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento.

O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, caros Deputados, foi em
boa hora que houve essa inversão de pauta. Estamos aqui para discutir, em
20 turno, o Projeto de Lei n° 1.425, do Governador do Estado. Na parte da
manhã, através do Vice-Líder da Bancada do PT, houve uma interpretação
equivocada, já dita pelo próprio Deputado Gilmar Machado. Ele havia
entendido o requerimento verbal feito à assessoria da Casa um
procedimento tradicional, segundo o próprio Deputado, que falava há sete
anos nesta Casa, não foi possível ser bem sucedido na sua proposição, que
era o requerimento de inversão de pauta.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para fazer a seguinte consulta,
que já discuti um pouco com a assessoria: eu estava inscrito até às
13h59min, quando houve a interrupção para o prosseguimento da reunião. O
Presidente anterior havia me garantido que eu teria direito a 30 minutos para
intervenção relativa ao projeto do IPVA. Quando é que eu posso utilizar os
meus 10 minutos relativos ao requerimento do Deputado Durval Angelo?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que o
requerimento do Deputado Durval Ângelo é matéria vencida, e estamos
discutindo o Projeto de Lei n° 1.425197.

O Deputado Geraldo Nascimento - Houve uma consulta do nosso partido a
esta Mesa, quando me foi garantido o direito.

O Sr. Presidente - A Presidência toma a liberdade de usar 1 minuto do
tempo do Deputado Geraldo Nascimento para informar que, uma vez que
entramos na fase de discussão do projeto, já não poderemos voltar ao
encaminhamento e à votação do requerimento. Ele está, portanto,
prejudicado.

O Deputado Geraldo Nascimento - Não quero polemizar com V. Exa.,
apenas reivindico o direito de falar mais 10 minutos, na seqüência, ou
posteriormente aos 30 minutos que me foram garantidos pelo Presidente a
quem V. Exa. sucedeu.

0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que o senhor
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ainda tem 26min28s para discussão.

O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, caros colegas, foi de
bom tamanho o requerimento do Deputado Durval Ângelo, representando a
Bancada do PT, no momento em que foi iniciado o processo, isto é, às 14
horas. Vejo que não existe outra alternativa a não ser usar o expediente
regimental para continuarmos com o processo de obstrução.

Ontem, o Deputado lbrahim Jacob, na Comissão de Fiscalização
Financeira, levantou a questão do IPVA de uma Elba. Eu gostaria de dizer
que a essência do discurso do nobre Deputado de Ubá era unicamente
referente a essa balbúrdia cilada pelo Governo de Minas Gerais, isto é, a
emissão precipitada das guias de IPVA. Portanto,vejo que o documento veio
provar a eficiência de uma assessoria que, embora eficiente, às vezes,
causa um mal danado aos governantes.

Eu gostaria de dizer que esse mesmo Secretário participou da assessoria
do ex-Prefeito Pimenta da Veiga. Passo a ler uma reportagem publicada no
jornal t Tempo", domingo último. (- Lê:)

"Cobrança eleitoral
Quando, em 1990, Pimenta da Veiga concorreu ao Palácio da Uberdade,

deixando a Prefeitura de Belo Horizonte para Eduardo Azeredo, alguns fatos
acabaram determinando o seu insucesso".

Vejam só: será que é a mesma personalidade que hoje está sendo
responsabilizada pela emissão inoportuna e precipitada das guias de IPVA
ou seria um fato indesejado do Governo Eduardo Azeredo, que chama um
Secretário de Pimenta da Veiga talvez para justificar o seu distanciamento
da comunidade mineira? A reportagem vai mais além. Quando Vittorio
Medioli fala sobre a cobrança eleitoral, ele se refere a duas posições. A
primeira foi essa que li aqui. Vou ler a segunda para os senhores. (- Lê:)

"A segunda: modificaria a forma e os índices de aumento do IPTU do
começo de 1990. Naquela ocasião, seu Secretário da Fazenda exagerou um
pouco na dosagem e cometeu uma fatal ingenuidade. No dia 3 de janeiro
daquele ano, mostrando uma destemida eficiência administrativa, distribuiu
nas caixas de correio de todas as residências da Capital as guias com os
novos valores do imposto. Os contribuintes/eleitores, ainda saindo da
ressaca do 'réveillon', assustaram-se com a surpresa de mau gosto e com o
aumento aplicado acima do indica anual de inflação que os jornais
noticiavam, naquele dia, como a maior da história do País. Seu Secretário
estava certo".

Vejam só. Ele estava certo naquele momento. Estaria certo agora? Será
que o povo mineiro está apoiando isso? Será que é justo a população
contribuinte, proprietária de veículos, pagar 33% a mais do imposto? Pois
bem, naquele momento, ele estava certo.



151
Também nós, como Prefeito, utilizamos desse fato de Belo Horizonte para

majorar as questões de impostos no nosso município. Vejam só: 113 do
território da minha cidade é ocupado pela Companhia Aços Especiais Itabira,
que pagava o equivalente ao que paga um cidadão comum por seu imóvel.
Aproveitamos a questão acontecida no Governo de Pimenta da Veiga para
majorar o IPTU no nosso município. Aplicamos, somente para a Companhia
Aços Especiais Itabira, 38.000% de reajuste. E tivemos muita adesão dos
pequenos e médios empresários da cidade, porque estávamos fazendo
justiça social. Foi o único momento em que a Companhia foi chamada à
responsabilidade de contribuir um pouco para o tanto de operários que a
ajudaram. Estava, na verdade, devolvendo um pouco do muito que tirou de
toda aquela população.

teu secretário estava certo porque as guias com vencimento para o dia
15 de fevereiro incorporavam a expectativa de inflação futura de 45 dias,
que era da ordem de 50%.

Essa atitude, tributariamente correta, mostrou-se politicamente desastrosa.
Os jornais lançaram manchetes e duros editoriais contra o Prefeito, que
estava de férias, armazenando energia para enfrentar o lançamento de sua
candidatura, que aconteceria em 15 de março. Em seguida, foi veiculada
uma campanha, estrelada por uma doce mocinha, esclarecendo que
impostos se destinavam à execução de obras.

Pouco adiantou a justificativa. A versão, como sempre, ficou. Agora,
passados sete anos, o fenômeno, de certa forma, se repetiu na esfera
estadual, com o mesmo Secretário no Governo Azeredo. Enviaram guias
com o aumento do IPVA que sequer tinha sido aprovado. Depois, a
Assembléia o aprovou, em 1 0 tumo, mas a marca ficou. E por aí que, às
vezes, eleições se complicam sem necessidade".

Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Geraldo Nascimento,
todas as vezes que V. Exa. assoma à tribuna, eu o observo. Cada um tem
um estilo muito próprio, e a pessoa que o observa recebe muito. V. Exa.,
muitas vezes, lê noticias interessantes, verdadeiros currículos para nós.

Quero parabenizá-lo pela atuação e dizer-lhe que esta Casa se sente
honrada em ter um parlamentar como V. Exa., mas quero tomar-lhe uma
parte do debate e permitir que fale comigo, porque o debate é o principio da
lógica.

Será que não estamos tentando pegar o Secretário João Heraldo Lima
como bode expiatório, para Cristo, como se diz na linguagem popular? Não
vou falar Custo, porque Cristo só o Senhor, mas bode expiatório. Primeiro,
ele não é o único que está à volta do Governador. Segundo - estou apenas
fazendo uma interpretação psicológica de um pastor -, ele não é um político
carismático. Ele já enfrentou e ganhou uma eleição? Com todo o respeito ao
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Secretário João Heraldo Lima - não dizendo que os outros sejam culpados -,
ele, no meio dos outros Secretários ou pessoas que envolvem S. Exa. o
Governador, no meio de um Walfrido dos Mares Guia, do nosso querido
político Agostinho Patrús, eles comem o João Heraldo.

Será que não estamos batendo numa pessoa só? O que gostaríamos que
S. Exa. fizesse é uma reflexão de que o povo não suporia mais impostos. E
estamos falando, Deputado, porque creio que V. Exa. e todo o seu partido
têm como acordo vencer. Acho que o projeto será rejeitado por esta Casa, e
este Poder há de subir no conceito popular, dos que pensam e sabem que é
o principal Poder da República. Tem que ter total liberdade, porque é em
liberdade que ele, com respeito, manda um recado a S. Exa. o Governador,
e temos como lhe apresentar a solução. Não está, evidentemente, no
imposto nem no bolso do nosso povo sofrido já com tantos impostos.

Hoje cedo, a Bancada do PT, através do nosso Líder Marcos Helênio,
apresentou propostas para ajudar na solução ou dirimir as questões que
foram precipitadamente apresentadas pelo Secretário. Mas, Sr. Deputado,
percebo que a resposta veio publicada no jornal "Estado de Minas", na
coluna "Em Dia com a Política": "Um Domingo Diferente na Assembléia
Legislativa". No entanto, sinceramente, Presidente, não podemos ter a
continuação destes trabalhos, se não fizermos uma composição de Plenário.
(-Lê:)

"Um Domingo Diferente na Assembléia Legislativa
A cena é mesmo inusitada. Deputado trabalhando no domingo já é digno

de nota. Trabalhando no domingo 28 de dezembro é realmente de
surpreender. Pois nada menos que 61 Deputados estavam ontem na
Assembléia Legislativa, para votar os últimos projetos do ajuste fiscal
proposto pelo Governo do Estado e para encerrar as atividades, o que, por
força da lei, só pode ocorrer depois da aprovação do orçamento do ano que
vem. Apesar do grande número de Deputados presentes, o primeiro dia não
foi fácil para a base governista. O polêmico projeto do IPVA, que aumenta a
alíquota de 3% para 4%, portanto um reajuste de 33%, reuniu PT e PMDB no
trabalho de oposição. A obstrução deu certo durante todo o dia e não foi
possível um acordo. Hoje o Plenário deve continuar em alta temperatura".

Conforme já vimos, começamos "quentes", numa temperatura alta, quando
houve uma discussão entre o Deputado Gilmar Machado e essa Presidência.
De fato, aumentou muito mais do que o calor, de que todos os mineiros
estão a reclamar.

Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de dizer que a proposta que o PT
encaminhou foi no sentido de mostrar o papel que estamos exercendo nesta
Casa. Quando o PT esteve no apoio critico, fiz campanha, dizendo que a
fazia numa oposição proposital. Não tem sido outro o papel que exercemos
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aqui. Mas também fiquei muito feliz com a atitude do meu partido, ao
assumir a postura de estar trazendo uma proposta para melhorar a questão
das dívidas.

Reconhecemos, sim, que o Governo está endividado, mas reconhecemos
também que os nossos contribuintes passam por maus pedaços. O
desemprego está num nível muito alarmante, no Pais e no mundo. Eu até
diria, Sr. Presidente, que Minas Gerais faz coro com o Governo Federal, e os
dois abraçam uma questão muito triste, que é o FMI, que está a governar
todos nós. O FMI impõe a fome e a miséria a todo o povo do Terceiro
Mundo. O fato que ocorreu recentemente na Mia e o que hoje estamos
discutindo são conseqüências das grandes quebradeiras das Bolsas de
Valores.

Recentemente, a imprensa noticiou que Antônio Carlos Magalhães estava
acendendo uma vela para Maluf e outra para Fernando Henrique Cardoso.
Foram editadas 51 medidas para salvar o que muitos economistas e
planejadores dizem que já está falido. Essas 51 medidas do pacote federal
tiveram efeito cascata, através do pacote estadual e de pacotes municipais.
E, quando Antônio Carlos Magalhães acende uma vela para Maluf e outra
para FHC - faço questão de enfocar o homem, e, não, seu partido -, na
verdade, ele também aposta naquelas 51 medidas de FHC.

Mas ficou uma dúvida: será que essas medidas darão certo? Então, ele
chamou Maluf e fez um acordo com ele, segundo foi noticiado pela
imprensa: Se der errado, Maluf, você será o nosso candidato. Em troca,
quero que o meu partido seja vigoroso no Estado de São Paulo". E o
comandante de tudo é Antônio Carlos Magalhães, que tem o Governo
Federal e o do Estado de São Paulo na mão, porque aposta em Maluf e
também em FHC.

Já sabemos que, no Rio de Janeiro, houve redução de alíquotas. Por que
Minas Gerais é diferente, terá que segurar essa bomba que veio da Ásia?
Não compreendo essa teimosia. Quero dizer ao Secretário que não estou
falando apenas de eficiência, mas o administrador público precisa ser muito
mais eficiente. No momento em que o Sr. Eduardo Azeredo é o dono do
bastão, precisa saber segurar os impulsos de seu Secretário.

Portanto, o erro é também do Governador. Muito maior foi o erro do
Secretário, e não podemos, Sr. Presidente, incorrer no mesmo erro. As
bases estão a cobrar de cada um de nós essa responsabilidade. Tentamos
levar a nossa proposta até o último momento. Propusemos todos os tipos de
acordo. Não foi possível. Chegou um momento em que foi necessário que
nós, juntamente com o PMDB, deixássemos a nossa posição para tentar
amenizar o sofrimento do povo mineiro e do contribuinte.

Não é fácil falar dessas coisas. Sei que existem altemativas. Como é que
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está, por exemplo, a sonegação de impostos no Estado? Alguém já parou
para ver isso? O Secretário já fez o levantamento dessa sonegação, ou ela
não existe? Será que estou falando bobagens? Pois bem, segundo
informações da imprensa, essa sonegação está em 50%. E, talvez, esse não
seja um privilégio apenas de Minas Gerais. Provavelmente, é o patamar da
sonegação no Brasil.

Sr. Presidente, todos têm o nosso respeito. Por isso, peço licença para
dizer ao nosso Vice-Líder, o Deputado Gilmar Machado, e ao Líder do PMDB
que não cairemos nessa farsa da estratégia apresentada hoje neste Plenário.
A nossa missão, do PMDB, do PT e de parte do PDT é segurar essa peteca
até o momento certo. Se for necessário ficarmos aqui sem almoço, sem
jantar, sem dormir, faremos isso, pois vamos provar que o povo mineiro, ao
votar nesses bravos companheiros do PMDB, do PT e de parte do PDT, para
representar dignamente os seus direitos, agiu corretamente. Nenhum
contribuinte está satisfeito com 33% de reajuste. Isto é lamentável. Espero
que cada um dos Deputados possa refletir sobre o que está acontecendo na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Gostaria, ainda, de falar, durante 1 minuto e 35 segundos que ainda me
restam, a respeito da obstrução orçamentária. Sr. Presidente, caros
Deputados, o projeto de lei que contém proposta orçamentária para o
exercício de 1998, englobando o orçamento fiscal e o orçamento de
investimento nas empresas controladas pelo Estado, é simplesmente "pro
forma, uma vez que Deputados não têm condições de modificá-lo, pois
somente 3% do total pode ser alterado na Assembléia Legislativa. Devido à
incompetência do Governo e à sua conivência com FHC, Eduardo Azeredo
se vê em situação critica, uma vez que triplicou a dívida do Estado em sua
gestão, fazendo com que atingisse a cifra de R$1.000.000.000,00. A posição
do Governador de beneficiar o capital estrangeiro, pagando juros
elevadíssimos, provoca rombo nas contas do Estado, que, só em 1997,
atingiram a cifra de R$1.000.400.000,00. Por esse motivo, ao encaminhar o
orçamento para a Assembléia, o Governador já deu orientação aos
Deputados governistas para não fazerem nenhuma emenda.

Razão por que não tivemos nenhuma das nossas emendas aprovadas pelo
relator desta Comissão, que aprovou precocemente a questão do IPVA,
recusando todas as emendas da nossa bancada e do PMDB. Meu muito
obrigado aos Deputados pela paciência. Espero que coloquemos a mão na
consciência para recusarmos esse IPVA, que é uma maldição contra todos
os contribuintes do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Gilmar
Machado.

0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
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Deputadas, pessoas presentes nas galerias, a partir deste instante, temos
mais um convidado que veio acompanhar o amplo debate que estaremos
fazendo a respeito do IPVA. Não é ninguém menos do que o Secretário da
Fazenda, aqui representado.

Ele veio aqui para ouvir, e fiz questão que viesse para que depois, se ele
quiser mover algum processo, o seu representante possa levar-lhe, na
integra, o que falei.

Nós, hoje, queremos discutir com o povo mineiro, para falar a respeito do
IPVA. Em primeiro lugar, entendemos que o Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores existe. O Governo poderia fazer aumento da alíquota
do IPVA hoje, sim. Por quê? Está claro que, em nível nacional, o teto para
cobrança é de 5%. O que estamos discutindo, então? Se o Governo pode
fazê-lo, por que, então, tanta obstrução, por que todo o mundo falando desse
problema? No nosso entendimento, hoje, é fundamental para todos nós esse
período de economia estabilizada. Quem fala isso não sou eu somente, é o
Presidente da República, é o Governador do Estado - que é do mesmo
partido -, todo o mundo se orgulha e bate no peito todas as horas, dizendo
que esse foi o maior feito da história e que precisa ser preservado. A partir
daí, então, vemos o quê? Se há um processo de economia estabilizada, se o
Governo pode fazer a elevação do IPVA, qual é a crítica, então, que
estamos fazendo? A crítica que estamos fazendo é que o Governo está
elevando o imposto acima dos percentuais do processo inflacionário.

Se o Governo, hoje, tem um problema de caixa, a respeito do qual o
próprio Secretário João Heraldo falou aqui, desta mesa da Assembléia
Legislativa, e disse, claramente, que o Estado tem um rombo da ordem de
R$800.000.000,00 por ano, o que corresponde a R$70.000.000,00 ou
R$80.000.000,00 por mês. É preciso, então, estabelecer um processo de
economia. Disse que era preciso estabilizar, estancar esse déficit, mas, para
isso, o Governo tinha de tomar algumas medidas. Que tipo de medidas? Era
preciso fazer ajuste na receita e na despesa. Mas o que fez a Secretaria da
Fazenda? Apenas mexeu na parte referente à cobrança de imposto da
população, de maior contribuição. Não vimos até agora nenhuma medida
concreta e clara para a diminuição de despesa, sem mexer com o
funcionário que, de fato, está trabalhando. Já dissemos aqui várias vezes
que não há necessidade de tantas secretarias de governo. Poderíamos ter
diminuição dessas, fusão de algumas, redução do número de cargos
comissionados, fazendo com que o Estado tivesse, então, um ganho. Só que
isso o Governo não quer discutir. O Secretário João Heraldo veio aqui e
disse que é preãiso fazer uma série de coisas, mas não se mexeria no
funcionário público. Surpresa nossa! O Secretário vem e diz, já agora, que
tem de demitir funcionário público no ano que vem. É difícil entender esse
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Governo, principalmente em relação ao Secretário da Fazenda, o que
realmente vale: o que ele fala aqui, na Assembléia - que fica gravado e todo
mundo lê - ou depois, quando ele sai daqui da Assembléia Legislativa. E a
mesma coisa acontece com o IPVA.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, o orador me concedeu um

aparte, mas solicito, pela ordem, que V. Exa. encerre a reunião de plano,
urna vez que não há 'quorum" para o seu prosseguimento.

Sr. Presidente, V. Exa. está de parabéns porque é um Presidente de
parlamentares, e isto aqui é um Poder parlamentar. Solicito o encerramento,
de plano, da reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na
pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada para
recomposição de quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 Deputados. Portanto, há

"quorum" para a continuação dos trabalhos. Continua com a palavra o
Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, eu estava comentando - agora vou agilizar, porque meu
tempo é menor - o aumento abusivo no preço do IPVA.

A Constituição Federal estabelece que tem de haver um princípio tributário
de isonomia para o contribuinte, de acordo com a sua capacidade
econômica. Mas, no projeto enviado a esta Casa por S. Exa. o Sr.
Governador do Estado, não constava exatamente esse princípio que a
Constituição assegura. Nós entendemos o seguinte; com relação aos
veículos, houve uma pequena alteração no V turno que, no nosso
entendimento, já veio consertar uma parte do projeto. Não podemos dar
tratamento igual para carro de passeio e ônibus, táxis e outros veículos que
fazem transporte de passageiros. Eles já cumprem uma outra finalidade, que
é uma concessão do poder público. Nesse sentido, entendemos que houve
um acerto no caso dos ônibus, microônibus, caminhões e tratores.
Entendemos que eles deveriam ter uma aliquota diferenciada. Nossa
bancada colocou essa proposta, porque entendemos que essas pessoas
prestam relevantes serviços. No caso da agricultura, por exemplo, os tratores
são fundamentais. Entendemos que da forma como o Governo apresentou o
projeto esse setor não estava sendo atendido. A partir de modificações no 10
tumo, já foi possível resolver esse problema do pessoal do campo, assim
como daqueles que utilizam caminhões e outros veículos que fazem
transporte de passageiros.
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Entendemos também que era preciso aprofundar em um processo de

mudança no IPVA dos carros de passeio. Temos que começar, hoje, a
discutir uma alíquota diferenciada para veículos com custos diferenciados,
com cilindradas diferenciadas. A cilindrada estabelece o custo do veículo,
portanto, quem tem um poder aquisitivo maior, deve pagar uma alíquota
maior. Isso precisa ser preservado. Foi dentro dessa lógica, dentro dessa
linha que apresentamos nossa proposta de várias emendas, discutidas com
os companheiros do PMDB. Apresentamos as emendas em nome da
bancada, trabalhada também com o Deputado lbrahim Jacob, do PDT.
Entendíamos que era fundamental fazer essas alterações e esse alerta.
Pedimos, então, através de um requerimento, a convocação do Secretário
da Fazenda. O Secretário vem a esta Casa e diz que está aberto à discussão
de modificações. Mas ao mesmo tempo em que falava nesta Casa que
estava aberto a modificações, emitia e mandava para a casa dos
contribuintes o aumento do IPVA sem a consulta ao Poder Legislativo. E nós
entendemos que o Secretário da Fazenda fez uma grande trapalhada. Foi
um grande equívoco, um grande erro. O Secretário da Fazenda fez, mas o
Secretário Adjunto da Receita pagou a conta e foi dispensado para consertar
uma trapalhada do colega. E fizemos questão hoje, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, de trazer aqui um personagem para simbolizar a presença
daquilo que gostaríamos de expressar para o Secretário da Fazenda. Outro
dia ele veio aqui, fez uma confissão disfarçada, um 'mea culpa", e depois
continuou fazendo as mesmas trapalhadas, colocando o Governo, no meu
entendimento, em uma situação delicada. Dá declarações, dizendo que vai
demitir funcionários públicos, vem o Governador e fala que não. Não
conseguimos compreender como funciona, se as trapalhadas são próprias ou
se são coordenadas por outras pessoas. O que estamos querendo é que o
projeto não seja votado. O Deputado Anderson Adauto havia dito, desde o
primeiro momento, e a nossa bancada concorda, que não se é possível,
neste momento, fazer uma proposta de acordo com o que propõe o princípio
tributário da isonomia na Constituição Federal, que, pelo menos, seja
aplicado apenas o indico da inflação.

Você pega o índice da inflação do ano, adiciona ao IPVA, para encontrar a
alíquota, e coloca para o contribuinte pagar. Isso se o Estado, de fato, quiser
fazer um debate sério.

Queremos discutir aqui concretamente. Várias pessoas vão dizer que
estamos sem proposta, que obstruímos por obstruir. Não. Todos os
Deputados que aqui têm vindo têm apresentado propostas de modificação.
Ontem apresentamos conjuntamente mais de 30 emendas, só que todas
foram rejeitadas. Fiquei até surpreso com urna das emendas. Só para dar
um exemplo para vocês que nos vêem e que nos ouvem e para vocês que
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estão assistindo das galerias, propusemos que o funcionário público que
estivesse com a escala de pagamento atrasada - porque o Governo atrasou
o salário do servidor - pudesse ter a sua escala de pagamento do IPVA
também atrasada na mesma proporção que o Governo atrasou o salário
dele. Foi rejeitado, quer dizer, o cidadão que teve atraso no seu pagamento,
para o qual a Secretaria da Fazenda vai mandar o contracheque atrasado,
vai pagar juros porque o Governo lhe pagou atrasado. O projeto está aqui, e
poderíamos alterá-lo garantindo ao servidor que pode atrasar na mesma
proporção que o Governo. Não estou pedindo nem a mais nem a menos,
somente que se pague no dia em que for feito seu pagamento. Achamos que
é a coisa mais justa deste mundo. Estamos querendo discutir é isso aqui. E
aí fazemos um apelo aos Deputados da base govemista, para discutirmos as
emendas e vermos quais são viáveis, a fim de que possamos, de fato,
assegurar ao contribuinte uma melhoria. Não podemos fazer com que a
população mais uma vez inicie o ano com mais gastos.

O Governo está tentando acertar o déficit de caixa, mas quem está
pensando no contribuinte? Você que está nos assistindo, como está o seu
orçamento? Perguntaram-lhe se você vai ter um período para adaptar o seu
orçamento? Não. Vão mandar isso para você já no primeiro semestre para
que você resolva, que uape o cinto", que corte várias coisas para que
possa pagar. Entendemos que isso não é mais possível, temos que respeitar
o contribuinte. Pedimos a você que está acompanhando esse processo que
venha à Assembléia Legislativa discutir com os Deputados, venha aqui
conversar conosco a respeito desse projeto, para que você possa externar
sua situação financeira neste momento de crise, de dificuldades.

Temos assistido, neste ano de 1997, a muitas coisas diferentes ocorrerem
aqui. Vimos, pela primeira vez, o América mineiro ser campeão brasileiro,
uma coisa importante; vimos o Atlético bicampeáo da Conmebol. Tivemos
vários fatos ocorrendo em nosso Estado. Assistimos o tempo inteiro também
ao Secretário João Heraldo fazer uma trapalhada atrás da outra, e nada
acontece. Entendemos que é preciso uma modificação de comportamento
por parte do Governo do Estado. Quem de fato decide? É só o Secretário da
Fazenda? Quando ele fala todo mundo obedece, segue à risca, e nada pode
acontecer? Entendemos que não. Num ano de novidades, de modificações,
a Assembléia Legislativa não pode ficar fora desse processo.

Aconteceu também um fato extraordinário nesta Casa este ano. Logo
depois do Natal, num domingo, os Deputados estaduais de Minas estiveram
aqui, em Plenário, de 9 horas da manhã às 2 horas da manhã. Todo o
mundo diz que os Deputados Estaduais não fazem nada. Os Deputados
Estaduais demonstraram para o povo de Minas que têm responsabilidade,
preocupam-se com os problemas do povo, que estão aqui preocupados em
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modificar os projetos, que os Deputados, de fato, sacrificam também as suas
férias para vir aqui, quando interessa ao conjunto da população, para votar
projetos importantes.

Este para mim foi um grande marco do parlamento. Em sete anos que
estou aqui nesta Casa, esta foi para mim a maior demonstração que o Poder
Legislativo de Minas deu ao seu povo, que, de fato, está sintonizado com os
anseios do povo e que é preciso mudar. Agora, não basta apenas vir aqui,
não basta apenas estar aqui presente, é preciso que tenhamos também a
coragem de propor as mudanças, mesmo que elas provoquem muitas
modificações, mesmo que elas tragam alguns prejuízos momentâneos, mas
teremos ganhos depois.

Imaginem se os Inconfidentes fossem levar em consideração que estariam
desagradando a Coroa ao fazer o movimento em Minas. Nós não teríamos
esse movimento maravilhoso que partiu das Gerais. Mas nós, também, do
Poder Legislativo, não podemos ficar apenas assistindo às ordens do
Secretário da Fazenda. Também precisamos fazer com que este Poder, que
já passou por uma grande transformação, que mostrou que está interessado
em discutir, está interessado em votar, vindo depois do Natal, num domingo,
numa segunda-feira, continuando todo o processo, mesmo na véspera do
Ano Novo, precisamos demonstrar também que este Poder, de fato, é
independente e autônomo e que podemos aqui, pensar as mudanças
necessárias para que haja o equilíbrio das finanças. Porque ninguém aqui é
irresponsável de achar que não é preciso fazer o equilíbrio e eu sou uma das
pessoas que mais tem vindo aqui propor a discussão sobre a divida, sobre o
endividamento do Estado, sobre as finanças do Estado. Agora, entendemos
que a forma de se fazer isso não é apenas impondo ao povo mais sacrifícios.

Encerro, citando uma frase de alguém que foi do PMDB, Tancredo Neves.
Quando encerrava o seu Governo, em Minas, para disputar a Presidência da
República, dizia que não poderíamos, mais uma vez, sacrificar o povo de
Minas e o povo brasileiro com mais pagamento de juros. Não poderíamos
impor a eles mais sacrifícios, porque eles já estavam extremamente
sacrificados e era preciso fazer um enfrentamento.

Precisamos nos levantar e fazer uma proposta do Poder Legislativo que
venha, de fato, equacionar os problemas da Assembléia, venha equacionar
os problemas do povo de Minas e, acima de tudo, venha fazer com que
possamos resolver as trapalhadas do Secretário João Heraldo Uma. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Com a palavra, para
discutir, o Deputado Ivo José.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas que nos
ouvem, estamos também, aqui, para encaminhar sobre o Projeto de Lei n°
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1.425, uma vez que, juntamente com as Bancadas do PT e do PMDB e
vários outros Deputados, temos percebido que esse projeto provocou uma
reação grande, aqui, na Assembléia.

A forma com que foi tratada a tramitação desse projeto aqui, na Casa, com
a emissão e a distribuição das guias como ocorreu, provocou reações muito
grandes na maioria dos Deputados.

Na verdade, tenho a certeza de que todos os Deputados, independente de
partido, sentiram-se ofendidos, pois a Assembléia Legislativa foi afrontada
diretamente pela forma com que foi tratada pelo Secretário João Heraldo. O
que ele fez com esta Casa e com o contribuinte mineiro foi lamentável. Esta
Assembléia tem uma preocupação atravessada na garganta, devido à forma
de apresentação e tramitação desse projeto nesta Assembléia.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Eu não estava
prestando atenção quando subiram à tribuna com esse cartaz. Trata-se da
caricatura do Governador Eduardo Azeredo ou do João Heraldo? Ou são os
dois batidos no liquidificador?

• Deputado lvo José - Aqui está escrito: "João, o trapalhão do IPVA".
• Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Mas o João não tem

óculos, ele está usando lentes ultimamente.
• Deputado Ivo José - Mas, em se tratando de caricatura, vale tudo.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Então é o João

Heraldo, e não o Governador Eduardo Azeredo.
• Deputado Ivo José - É o João Heraldo.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte)- Mas estão parecidos.

Olhando daqui, estou achando que é o Governador Eduardo Azeredo.
O Deputado Ivo José - Pode ser. A convivência faz com que as pessoas

fiquem parecidas, ainda mais quando têm afinidade nas questões que dizem
respeito à política econômica.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte)- Mas olhando bem,
daqui de baixo, não sei se estou com problema de vista, existe uma
semelhança, também, com o Secretário da Casa da Cultura, Amílcar
Martins, não?

O Deputado Ivo José - Eu disse a V. Exa. que a convivência, a identidade
e os objetivos comuns fazem com que as pessoas se pareçam.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Então, eu poderia
dizer que estou vendo Eduardo Azeredo, Amilcar Martins, João Heraldo-e,
olhando, olhando... Luiz Inácio Lula da Silva?

O Deputado Ivo José - A convivência, V. Exa. sabe que não é a mesma.
Estamos trazendo, circunstancialmente, esta caricatura à tribuna, para que
não nos esqueçamos da forma com que foi feita a distribuição das guias,
passando por cima desta Casa, não tendo a paciência nem a habilidade
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política necessárias no encaminhamento das guias aos contribuintes. Isso,
sem falar nesse reajuste de 33%, aparentemente nominal, mas que,
comprovadamente, através das discussões ocorridas nesta Casa, é muito
maior do que os 33% do reajuste nominal devido à ausência da
especificação dos valores nas guias do IPVA, importantes para o
conhecimento da base de cálculo desse imposto.

O Deputado lbrahim Jacob (Em aparte) - Agradeço ao ilustre colega, ilustre
Deputado. Mais uma trapalhada do Governo. Mais uma trapalhada da
Secretaria da Fazenda. Naturalmente, uma guia de IPVA não vem com
detalhes - todos sabem disso -, dizendo o seguinte: «A verdade do IPVA da
Elba 90, placa GMM 7081. Vocês já ouviram falar que alguma guia vem com
esses dizeres? A verdade da guia tal, tal... Parece-nos que estão querendo
dar uma satisfação. Trata-se de uma montagem feita e até bem feita. Quero
falar sobre uma outra coisa. Não vamos discutir o 97, vamos discutir o 98.
Mas, em 1711197, foi lançada essa guia. Muito bem. Aqui, em cima, vem:
desconto de dois meses pela isenção de táxi - R$29,50. Aqui, não diz quais
foram os dois meses, mas subentende-se que se trata somente de táxi, não
é lógico?

Independente disso, não vamos discutir essa questão de táxi, pois embaixo
já vem: 1998 não é táxi. O valor dado ontem pelo representante do Governo,
na Comissão da Elba, para o IPVA foi de R$4.900,00. Hoje já está cotada-
em R$5.500,00. Vejam vocês a que ponto isso está chegando. E uma
tapeação grosseira, e estamos verificando que houve, realmente, 50% de
aumento. Não tenham dúvida nenhuma. Isso é um jogo de cena que foi feito.
Esse negócio de táxi é para enrolar. O táxi já estava aqui. Isso não importa.
O que eu quero saber é como pode uma Elba ano 1990, velha, surrada, que
todos sabem valer R$5.500,00? Você compra duas Elbas ano 1990. Tenho
certeza. Compra-se um Versailles 1994 ou 1995, em Ubá, com ar
refrigerado, por R$6.000,00 a R$6.500,00. Hoje o carro está depreciado
demais. Todos sabem disso. A taxa estabelecida pelo Governo não coaduna
com o mercado de automóvel. Podem procurar os vendedores de veículos
usados e verifiquem o valor do caro que, hoje, está com preço de bicicleta.
Ninguém quer caro velho. Todos estão comprando carro novo porque ele
tem muita vantagem ao ser comprado: é financiado a custo baixc. sem
entrada, tem de 2 a 4 anos para pagar. Quer dizer, não temos nada a ver
com relação a essa farsa que aqui está. É mais uma atrapalhada do
Secretário da Fazenda.

De sorte que, isso que aqui chegou, não tem valor nenhum para mim.
Valor tem o que foi recebido. Essa mesma guia que está aqui, com as
determinações das datas de pagamento, o valor real de pagamento à vista é
de R$196,01, quando, na verdade, havia pago a quantia de cento e trinta e
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poucos reais. Quer dizer, dividido esse valor de 1997 por dois, encontra-se
um valor de R$66,00 e somando-o com cento e trinta e poucos reais, dá
R$198,01 mesmo. A metade disso aí é 50%. Não tem dúvida nenhuma. Isso
é uma fantasia, uma brincadeira que fizeram, dando a impressão que vim
aqui pregar mentira. E eu não faço isso. Não vim aqui com subterfúgios em
nada. Sou um homem franco, quando penso uma coisa para falar, eu falo,
não tenho rabo preso em nada. Quero dizer a todos que isso é uma
verdadeira farsa para incentivar a votação desse projeto, dizendo que não há
erro. Há erro desde o inicio. Infelizmente o Regimento Interno não permitiu,
mas eu requeri que esse processo fosse devolvido ao Sr. Governador do
Estado para que fosse reformulado, porque está eivado de erros graves.
Falei por meia hora sobre isso na tribuna da Assembléia, provando que está
errado em tudo: na remessa das guias sem autorização da Assembléia, sem
a votação da Casa. Quer dizer, isso é uma afronta a esta Casa. Devia ser
devolvido pela própria Mesa da Assembléia, quando foi retirado da pauta.
Deveria, Sr. Presidente, ser devolvido naquela hora. Não adianta esta Casa
votar o projeto, pois ela foi maculada por uma farsa muito grande impetrada
pelo Governo do Estado.

Aqui fica o meu protesto com relação a essa nova farsa que aparece
agora.

O Deputado Ivo José - Agradeço o aparte do Deputado Ibrahim .Jacob e
ressalto a grande contribuição que S. Exa. prestou a esse debate, trazendo
essa primeira guia como comprovação e fazendo um paralelo de uma
cobrança do mês de junho com uma cobrança feita três meses depois, com
um reajuste superior a 50% e com urna supervalorização do carro usado que
normalmente cai de preço. Foi uma grande contribuição que V. Exa. prestou
a esse debate, por ser um exemplo do que a maioria da população mineira
está vivendo. Essa população não vai aceitar isso. Não é pelo fato de
estarmos aqui no dia 29 de dezembro que iremos aceitar calados essa forma
truculenta do Governador do Estado e do Secretário João Heraldo de
aprovar a qualquer custo esse projeto sem a sensibilidade necessária, sem a
devida discussão pela Assembléia e com toda a falta de respeito o tempo
todo.

O Deputado Ermano Batista (Em aparte)- Muito obrigado, Deputado.
Embora esteja aparteando V. Exa., peço que me respalde, porque é ao
Deputado lbrahim Jacob que quero me dirigir neste instante. Ele sabe do
respeito que lhe tenho. Eu o admiro não apenas pelas suas cãs, mas
também pela forma sóbria e séria do seu procedimento nesta Casa. Mas, de
vez em quando, ele se mostra obstinado, e essa obstinação dificulta o seu
raciocínio. O documento que foi remetido a esta Casa não se trata de
nenhuma farsa, é simplesmente um esclarecimento. 0 Deputado trouxe aqui
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uma denúncia de que havia sido emitida uma guia aumentando em 50% o
imposto de um veículo na sua querida Ubá. A Secretaria, então, emitiu esse
documento para prestar esclarecimentos. Ora, a Elba era, em 96, um táxi.
Um táxi, os senhores sabem, era isento e continuará isento com a Lei n°
1.425 aprovada. Como ele não paga imposto, também não paga o IPVA. Em
1997, esse carro foi vendido e transferido a um particular. Depois de dois
meses, janeiro e fevereiro, ele passou a pagar o IPVA, em março, portanto.
Dez meses foi o tempo em que se pagou o imposto total devido no ano para
esse carro, cuja tabela era de R$5.900.00, então, seriam R$177,00.
R$177,00 divididos por 12 dão R$14,75 por mês, que representa o imposto
de R$147,50, durante os dez meses em que esse cano deveria pagar o
imposto. Ora, ele pagou menos em 1997 porque dois meses não foram
pagos. Então, a falta de disposição para checar um documento com outro
induziu a ilustre, respeitoso amigo e considerado Deputado lbrahim Jacob a
fazer uma análise errônea. Isso precisava ser esclarecido. Por essa razão,
tomo a palavra, neste instante, com a aquiescência de V. Exa., para
esclarecer ao Deputado Ibraflim Jacob a respeito do mal-entendido acerca
desse documento. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Ivo José - Deputado Ermano Batista, o aparte de V. Exa.
também serve para que possamos confirmar que o projeto veio deixando
muita dúvida, principalmente por não conter a especificação e a
discriminação da base de cálculo.

A ausência, nas guias, do valor venal, do valor do veículo, também permite
essa interpretação. Foi por essa razão que a guia apresentada pelo
Deputado lbrahim Jacob serve de exemplo para traçarmos um paralelo,
fazer uma comparação - e as tabelas de veículos estão espalhadas por todo
o Estado - com o que todos sabemos, ou seja, os veículos usados, além de
se constituírem na maioria dos caros do nosso Estado, são utilizados
profissionalmente por grande parte dos cidadãos.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Deputado Ivo José,
eu gostaria de ajudar o raciocínio de V. Exa., no que se refere às colocações
do meu Líder maior, Deputado lbrahim Jacob. Ouvi atentamente as palavras
do Deputado Emiano Batista. Ele informou que nos meses de janeiro e
fevereiro o veículo era táxi. No entanto, por essa guia que foi emitida, nobre
Deputado, e os nobres Deputados hão de convir comigo, nos meses de
janeiro e fevereiro aquele veículo não poderia ser um táxi, porque essa guia
deveria ser paga no dia 17 de janeiro, no valor de R$177,00. Portanto, desde
17 de janeiro, o carro não era táxi. Eu gostaria que o Corregedor da Casa
examinasse isso. O imposto foi pago no dia 17/1197, mas houve dois meses
de isenção. Então, não se pode fazer um pagamento no mês de janeiro, mas
tendo um desconto até março. Portanto, eu gostaria que o Corregedor,
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Deputado Ermano Batista, esclarecesse esse fato. Agora, a respeito desse
documento, o companheiro lbrahim Jacob está certo, está correto em
levantar tal dúvida.

O Deputado Ivo José - Eu também tenho essa certeza e quero expressar o
meu respeito ao Deputado lbrahim Jacob, pela grande contribuição que
trouxe a esse debate. Por isso mesmo, estamos confirmando a nossa
posição contrária a esse projeto, porque, hoje, a maioria dos cidadãos sabe
que o nosso IPVA já é caro, principalmente se compararmos os efeitos desse
volume de impostos arrecadados com as condições das nossas estradas,
que estão esburacadas, estão precárias. No entanto, vemos que estão
jogando mais um imposto nas costas do cidadão mineiro, a fim de tentar
resolver o problema do déficit público, tentar resolver o problema do
equilíbrio das contas públicas, como argumenta o Governo no Projeto de Lei
n° 1.425. Eu gostaria de citar as privatizações, pois o Governo está fazendo
tudo para fazer as entregas, através das privatizações que ocorreram e que
estão ocorrendo. No entanto, como isso não foi solucionado, como não se
encontrou nenhuma saída para o déficit público, o Governo começa a
procurar outra saída, que irá estourar no cidadão, arrochando, cada vez
mais, o povo, que já está sacrificado. Estamos vendo o Governo Federal,
Femando Henrique Cardoso, com essa política neoliberal e com essas taxas
de juros arrochando o povo brasileiro. Após a queda das bolsas, apesar do
pacote do Governo, tem havido muita especulação. Fala-se em mais
pacotes, fala-se em um feriado bancário no dia 2 de janeiro, com alterações
da política econômica, fala-se em mais medidas que irão arrochar ainda
mais o povo brasileiro. Portanto, discordamos desse projeto do IPVA, porque
ele segue essa mesma linha adotada pelo Governo Federal. Sabemos que o
Governo deve tentar solucionar o problema do déficit, mas tem de encontrar
medidas criativas que não sacrifiquem, cada vez mais o povo mineiro. E,
além do mais, a forma, o método, a truculência, a falta de sensibilidade, na
tentativa de querer aprovar, a qualquer custo, a emissão dessas guias, a
distribuição de 50 mil guias antes da aprovação da Assembléia. Tudo isso
comprova uma postura. Isso caracteriza, isso identifica um procedimento
com que não podemos concordar de maneira alguma.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Faço uma pergunta a V. Exa.,
Deputado Ivo José, a quem tive o privilégio de conhecer de uma forma um
pouco mais íntima, uma vez que saímos outro dia para comer uma "pizza"
juntos. Ao conversar com V. Exa., pude perceber que se trata de uma
pessoa vocacionada. Mas eu gostaria de fazer apenas uma pergunta, Exa.
Será que, pelo fato de essa caricatura estar aí, não estamos todos investindo
contra um homem, como se fosse uma parede prestes a cair? Seria João
Heraldo Lima o único responsável ou o paradigma do homem amigo de
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impostos? Ele não é ministro; ele é secretário. Isso vem de Brasília para cá.
Será que os outros assessores de S. Exa., o Governador do Estado, não são
bem mais convincentes, bem mais políticos, bem mais carismáticos, bem
mais políticos no sentido de conseguir comandar sem que ele perceba, o
próprio Secretário João Heraldo Uma? Acho que esse debate deve se deter
na rejeição dos impostos. Fico até com receio de que esta Casa aprove esse
imposto, alimente esse vício, derrame sobre o povo a pena de urna crise
adquirida por uma má administração federal e coloque como culpado ou
como uma remissão para esta Casa pedir a cabeça de João Heraldo Uma?
Por que não se pede a cabeça de Walfrido dos Mares Guia? Claro que não.
Há interesses. Acho que esta Casa tem a oportunidade de mostrar ao povo
de Minas Gerais - e está mostrando - que é independente, que nós usaremos
todos os recursos e procuraremos, de todas as formas, mostrar ao povo de
Minas Gerais que o nosso acordo é com o povo de Minas, e que esta Casa
tem o poder para rejeitar esse projeto e aprovar o que quiser, porque aqui é
o Poder Legislativo. Quando uma pessoa começa a ser muito atacada, ela
se toma a vitima. E eu sinto muita vontade de começar a defender o nosso
Secretário João Heraldo Lima e a condenar esses impostos que ele, como
Secretário, sem dúvida - senão não seria - tem de pedir e administrar. Não
creio que o Secretário João Heraldo Lima esteja influenciando o Presidente
da República, que é o principal exemplo do amigo de impostos. Muito
obrigado.

O Deputado Ivo José - Obrigado, Deputado Raul Lima Neto. Entendemos
que sua intervenção ajuda na distinção das responsabilidades, ajuda a
refletir sobre a responsabilidade do Governo do Estado e a responsabilidade
da Assembléia, que são distintas. Elas podem se somar. E é por isso que
queremos fazer a distinção da responsabilidade nesse processo do Governo
do Estado, da Secretaria da Fazenda, do Secretário João Heraldo Uma, do
Governador do Estado, da equipe de Governo do Sr. Governador Eduardo
Azeredo. A responsabilidade está em mandar esse projeto da forma corno foi
feito, no apagar das luzes do ano de 1997. A responsabilidade é do Governo
do Estado, é do Governador do Estado. A responsabilidade por esse
aumento não pode ser imputada à Assembléia, não pode ser jogada nas
costas da Assembléia, dos Deputados.

E é por isso que devemos entender e fazer com que o Poder Legislativo
seja respeitado. Fazer com que as emendas da Bancada do PT, do PMDB e
de Deputados apresentadas em comissões considerem as preocupações e
contradições desse projeto, até sugerindo formas de se continuar fazendo a
cobrança do imposto progressivamente e não penalizar a maioria da
população. Renovar a cobrança do IPVA, como veio no projeto inicial, das
empresas de aeronaves, de embarcações, que depois, aqui na Casa,
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começou a ser retirada. Dessa forma, vamos perceber o caráter de justiça
que deve ser colocado num projeto que vem para a Assembléia, cuja
aprovação é inevitável, mas que deve ser melhorado de forma a que não
penalize ainda mais o nosso povo.

Queremos, assim, distinguir aqui o papel do Poder Legislativo e o do Poder
Executivo nessa tramitação, que foi todo o tempo um trapalhão na discussão
desse Projeto de Lei n° 1.425197. Mesmo que fiquemos aqui noite e
madrugada adentro, como ontem, e também amanhã, depois de amanhã,
não importa. O importante é que cheguemos a uma conclusão que muitos
esperam de nós. Muitos acreditam até que esse projeto foi retirado e não
retomou ao debate. Mas sabemos que ele está novamente em discussão,
apenas foi retirado em função da ofensa que a Assembléia Legislativa sentiu
frente à distribuição das guias pela Secretaria da Fazenda, e não pelo seu
caráter punitivo, lesivo ao povo mineiro.

Insistimos e defendemos uma mudança de postura para perceber que esse
projeto, da forma como está, tem que ser rejeitado e não pode, de maneira
alguma, ser aprovado.

Além de tudo que já dissemos aqui, motivo de ofensa e até de
preocupação com a relação entre os Poderes e com o povo mineiro,
queremos incluir a nossa preocupação quanto ao sacrifício da população no
pagamento de taxas e impostos. E não é dessa forma que se resolve o
déficit público.

Já vimos em todas as discussões em tomo da CEMIG, do CREDIREAL, da
COPASA e de outras privatizações, que o Governo não resolveu o problema
do déficit. Não é agora que, encontrando essa fórmula mágica que vimos
nos pareceres dos relatores apresentados às comissões, visando a uma
arrecadação de R$100.000.000,00, irá se resolver o problema da dívida do
Estado. Temos que encontrar saídas que não essa, mesmo que fiquemos
aqui até os últimos minutos de 1997, porque não podemos concordar com
esse projeto.

Esperamos que as Lideranças do Governo, juntamente com as Lideranças
da Oposição, tenham percepção, sensibilidade para que possamos, de fato,
valorizar a Assembléia Legislativa e assim respeitar a população que aqui
nos colocou para representá-la.

Questão de Ordem
O Deputado lbrahim .Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria,

ao iniciar esta questão de ordem, de agradecer ao ilustre colega, amigo e
irmão Ermano Batista, que houve por bem vir a um desses microfones para
contestar a nossa fala educadamente, serenamente, numa demonstração do
alto espírito de fraternidade que nos une. Muito obrigado, meu irmão e amigo
Ermano Batista.
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Quero iniciar apenas fazendo um esclarecimento e para dizer que sou um

homem inconformado. Sempre fui inconformado. Não me conformo com o
valor desse carro. Não me conformo, Sr. Presidente, porque vivo numa terra
onde existem várias empresas automobilísticas e porque conheço várias
empresas de carros novos e usados. E esse carro Elba, famoso carro Elba,
que vai ficar na história porque deu trabalho ao Sr. Governador, ao colocar
aqui a verdade do IPVA da Elba ano 1990, GMM7081. Quer dizer,
infelizmente não quis fazer isso, mas o Sr. Governador achou por bem
remeter a esta Casa um esclarecimento a respeito do assunto. Nem vou
discutir porque já falei muito hoje sobre isso na parte da manhã. Quero
discutir apenas o valor desse carro.

Esse carro está onerado demais para ser taxado pela Secretaria da
Fazenda. Ele está com um preço além do mercado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio
Roberto.

O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galerias,
Sras. Deputadas, ocupo esta tribuna movido, impelido pelo sentimento de
autêntico defensor do povo, que para aqui me mandou como seu
representante, como alguém que o representasse e falasse por ele.

Tenho procurado fazer um trabalho construtivo em cima de idéias e de
fatos. Entretanto, devido à sanha fiscal e oportunista de fim de ano do nosso
Governador, já por demais conhecida nesta Casa pela falta de respeito e
consideração para com todos nós, Deputados, entendo que não podemos
nos calar nesta hora, porque incorreríamos no crime de omissão, de falta de
lealdade para com os nossos eleitores, para com o nosso Governo, para com
Minas Gerais.

Também para com o nosso Governo, sim, porque, se não protestarmos, se
não fizermos prevalecer os nossos direitos, ele vai continuar sem entender
para que serve o Deputado e qual a sua função nesta Casa. Não estamos,
pois, fazendo obstrução por obstrução, e sim por um dever de oficio de
Deputado, que quer aqui justificar sua função e seu salário. Essa ação faz
parte da pluralidade desta Casa.

Assistimos a um Governo que ganha com os partidos e governa com
alguns amigos com pouca eficiência e muita prepotência e, às vezes, com
rancor e se trar:. sformando em um Governo de duas ou três facções políticas,
e não de todo o povo de Minas.

Porque entendemos, Srs. Deputados, que, no dia em que o Governador
ganhou as eleições, passou a ser o Governador de todas as Minas Gerais e
não de uma facção de políticos. E não podemos ser discriminados, todos
nós, Deputados, qualquer que seja o nosso partido: PMDB, PT, PDT ou
qualquer outro. De certa feita, quando o Presidente da República quis fazer
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restrições e limitações ao nosso Governador, fui o primeiro a ocupar esta
tribuna para dizer que Minas Gerais tem Governo e não pode assistir
passivamente à discriminação do Governo Federal. Ternos um Governador
de fato, que ganhou as eleições e a quem temos que respeitar. Fui o
primeiro a ocupar esta tribuna para protestar contra essa discriminação.

Também não concordo com situações que têm ocorrido por aí. Estamos
aqui para discutir e analisar o Projeto de Lei n o 1.425. do Governador do
Estado, o chamado projeto do IPVA, cuja fundamentação do relator,
Deputado Mauui Torres, resume-se a apenas 13 linhas. Sr. relator, quero
chamar a atenção para alguns problemas aqui.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Colega Deputado Antônio
Roberto, quero, antes de mais nada, registrar que suas palavras devem estar
calando fundo na consciência de cada um dos Deputados governistas que
estão neste Plenário. Muitas vezes esses Deputados acham que foram
eleitos para ficar aqui dizendo "sim, senho( a tudo o que o Governo manda
para esta Casa. Eles acham que foram eleitos para serem subservientes a
esse Governo que esconde, com sua sanha tributária, sua incompetência
administrativa. Acham que foram eleitos para ficar sempre a favor do
Governo e contra o povo. V. Exa. tem razão. Cada Deputado que está nesta
Casa foi eleito para representar o povo, para exercer a delegação de poder,
de acordo com o ditame da Constituição Federal: "Todo poder emana do
povo e em seu nome deve ser exercido".

Mas, infelizmente, por caminhos diversos, alheios à democracia, este
Poder acaba não cumprindo suas funções precipuas de legislar e fiscalizar o
Poder Executivo. Isso ocorre por causa desse vício de origem, desse
desvirtuamento que põe em xeque o próprio processo democrático. V. Exa.
tem razão: acabamos não exercendo como deveríamos a nossa função
constitucional. O Poder se desvia por outros caminhos, que colocam em
risco o próprio processo democrático. Por isso, é bom que cada cidadão de
Minas Gerais veja com clareza como age cada Deputado que recebeu o
poder por seu voto.

Voto que é uma arma poderosa para colocar alguém aqui, mas também
para tirá-lo daqui. Voto que pode ser exercido de forma consciente para
modificar essa estrutura de subserviência, de subjugação a um poder maior.

Gostaria, também, aproveitando o aparte que V. Exa. nos concede, de
falar a respeito do desmentido, ou de um pretenso desmentido do Governo
do Estado às denúncias do nosso colega, Deputado lbrahim Jacob. Vemos
que foi entregue um papel apócrifo, que o Governo inclusive nem admitiu
corno sendo de sua autoria. Sabemos que foram Lideranças do Governo que
o entregaram. Eles compareceram, de manhã, a uma reunião com o
Governador e trouxeram esse papel para ser distribuído em Plenário. Esse
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papel não quer dizer nada porque, se dois meses de isenção de táxi
ocasionaram descontos na folha, isso ocorreu na guia de 1997 e não na
tabela feita acima, parece que pelo Governo, e que não diz nada dessa
isenção de táxi. Da mesma forma que o Governo hoje faz um desmentido a
respeito da questão levantada pelo Deputado lbrahim Jacob, também não
damos veracidade a esse documento que aqui está. Queremos dizer ainda
de forma mais clara: o Deputado lbrahim Jacob esteve ontem na comissão
e, de forma pública.., é verdade que a própria Liderança do Governo, ou,
melhor dizendo, a Liderança do Bloco Governista confirmou que o aumento
foi também de 50%, uma vez que houve atualização dos valores venais. A
Liderança do Bloco Governista que estava na comissão é séria e merece o
nosso respeito. Ontem, ela afirmou isso, na comissão, a partir de
informações que recebeu da própria Secretaria da Fazenda. Pergunto: que
seriedade a Secretaria da Fazenda tem já que induziu a própria Liderança do
Bloco Governista ao erro no dia de hoje? Ou, ontem, isso era verdade e,
hoje, cometeu o erro ao admitir que não houve atualização venal dos
valores? Mais ainda, o Deputado Ajalmar Silva, com a seriedade que lhe é
peculiar, garantiu-nos na discussão que, no ano passado, os valores venais
dos veículos estavam bem abaixo do mercado. Sendo assim, queremos aqui
dar fé às denúncias do Deputado lbrahim Jacob, que, por seus cabelos
brancos, não iria mentir em hipótese nenhuma.

Gostaria de dizer mais. A mesma Secretaria da Fazenda, há 15 dias,
induziu as próprias Lideranças do Governo ao erro, porque, quando
apresentei à imprensa a guia de IPVA que recebi em minha casa, a
informação passada pela Secretaria da Fazenda às Lideranças do Governo
era que ali não estava embutido o aumento de 4%. Depois, de forma
patética, o "João Trapalhão", na república dos joões de Minas Gerais,
admitiu aqui que os mesmos 4% já estavam embutidos.

Mais ainda, V. Exa. tem razão ao dizer que o Governo induz seus
Deputados ao erro. Naquela oportunidade, eu falei que haviam sido enviadas
pelo correio 300 mil guias de arrecadação e que tinham sido impressas
1.664.000 mil guias.

De novo, por informação da Secretaria da Fazenda, as Lideranças deste
Governo declararam à imprensa que essa informação não conferia. Então,
insistimos de novo, de forma patética, e o "João Trapalhão do IPVA"
declarou aqui, desta tribuna, e entregou um documento escrito, assinado de
próprio punho, no qual ele afirmou que tinham sido impressas 1.664.000
guias. Tem razão V. Exa. ao afirmar que o próprio Governo induz esses
Deputados ao erro. Tem razão o Deputado lbrahim Jacob em querer
confirmar que a sua informação, trazida inicialmente, é verdadeira, porque a
comunicação da Secretaria da Fazenda não é transparente. A Secretaria da
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Fazenda não é transparente nem com este Poder Legislativo, nem no
respeito ao repasse dos duodécimos constitucionais estabelecidos por nossa
Carta Maior. Não podemos, em hipótese nenhuma, dar credibilidade às
informações trazidas pelo Governo a esta Casa.

Quero dizer que o pronunciamento de V. Exa. está eivado de razões,
porque V. Exa. abordou a questão central: temos um Governo que foi eleito
pelo partido e que governa com os amigos. Acho que isso explica as
trapalhadas constantes que acabam expondo o Poder Legislativo ao ridículo,
como na edição da medida provisória pelo "1°-Ministro João Trapalhão
IPVK, em que ele decretou aumento de 4% para o IPVA e os prazos nos
quais seria pago, expondo este Poder ao descrédito popular, à
desmoralização pública. É por isso que V. Exa. tem razão: é um Governo de
amigos, por isso não é sério, por isso merece o repúdio desta Casa, por isso
não podemos, em hipótese nenhuma, em nome de qualquer questão maior,
aprovar esse imposto, o IPVA. Quero parabenizar vossas palavras, e que
elas possam tocar o coração de cada Deputado governista, para que
pensem, reflitam e vejam, antes de tudo, que o seu papel, enquanto Poder,
tem de ser exercido nesta Casa. Acho que as palavras simples de um
médico acostumado a lidar com vidas humanas, as palavras simples de um
homem do interior acostumado, antes de tudo, a lidar com o povo, de um
homem que conheceu a labuta do dia-a-dia, as dificuldades da vida para
estudar, as dificuldades da vida para chegar a esta Assembléia Legislativa,
na sua simplicidade podem também tocar os corações, corações duros,
corações insensíveis desta Casa, que acham que a única lógica é a de estar
próximo ao poder, é a do clientelismo, é a da subserviência. E V. Exa. dá
para todos nós uma demonstração forte, urna demonstração firme de que
dignidade não tem preço. Uma demostração de que, antes de tudo, valem os
direitos do povo, os direitos do consumidor. Parabéns pelo seu
pronunciamento. Acredito que suas palavras, semeadas deste Plenário,
semeadas deste microfone, possam encontrar terra boa para crescer, para
frutificar, para mudar mentalidades insensíveis.

O Deputado Antônio Roberto - Perfeitamente, Deputado Durval Angelo, as
suas palavras são sempre eloqüentes, muito oportunas e muito
esclarecedoras. Agradeço o seu aparte e, continuando o meu
pronunciamento, eu disse que, em 15 linhas, o brilhante Deputado Mauri
Torres apresenta a sua fundamentação nesse processo.

Gostaria de ler a fundamentação do projeto do IPVA para que possamos
analisá-lo de maneira mais elucidativa. "Fundamentação: Conforme esta
Comissão já se manifestou anteriormente, a matéria em exame não encontra
óbice à sua aprovação, por não gerar despesas para os cofres públicos. Ao
contrário, o projeto visa aumentar a receita tributária corrente do IPVA, tendo
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em vista a necessidade que tem o Estado de equilibrar as contas públicas
que hoje apresentam déficit."

Realmente, não tem despesa para o Estado, mas e para o povo, também
não tem? Com esse projeto, espera-se um aumento na arrecadação de
R$100.000.000,00, decorrentes principalmente da aliquota que passou de
3% para 4% e tira a isenção dos veículos com mais de 15 anos. É
interessante ver os outros sofrerem? É interessante retirar a isenção do povo
pobre? Que masoquismo é esse? Gostaria que o relator estivesse presente
para questioná-lo. Não trazer despesa para o Estado é suficiente? Estamos
vivendo uma época difícil para o Estado e para o povo também. É
interessante tirar do pobre e dar para o Governo? O Governo, em hora
nenhuma, se propõe a limitar as suas despesas. E o nosso relator fala que é
interessante notar que o projeto espera um aumento de arrecadação. Não
entendi nada dessa fundamentação. O Governo acaba com a isenção de
veículos com mais de 15 anos de fabricação, o que representa uma frota em
tomo de 1 milhão de veículos, e ele acha interessante que mais de 1 milhão
de pessoas pobres sofram? Qual dos senhores neste Plenário adia isso
interessante?

O Deputado Ermano Batista (Em aparte) - Agradeço a V. Exa. a concessão
do aparte. Queria dizer que parece que a Oposição, principalmente o
Deputado Durval Angelo, pegou pinima com a Secretaria da Fazenda, e tudo
que de lá parte está errado, até mesmo dois documentos puxados do
computador. Um documento refere-se à guia de 1997, que dá como valor
R$177,00. Isso significa uma incidência de 3% sobre os R$5.900,00 que
estão aqui. Do outro lado, puxado do computador, um valor de R$220,00,
que são 4% sobre os R$5.500, que é o valor do carro, pagos de uma só vez
dão R$198,00. Isso significa apenas 24% de aumento. Não é nem 33%.

E V. Exa., "data venia", referiu-se ao nosso procedimento como se
fôssemos masoquistas. V. Exa. é médico e sabe que o masoquismo exige o
componente erótico. Quando muito, caberia a palavra algofilia, que é o
prazer de sofrer. V. Exa. sabe que esta Casa precisa ser respeitada. Não
podemos ser colocados na vala comum dos prostibulátios. De forma alguma
podemos aceitar uma insinuação dessa natureza. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Roberto - Antes de continuar, gostaria de esclarecer
ao ilustre colega Ermano Batista que masoquismo não implica
necessariamente sentimento algum. E o sujeito que gosta realmente de
sofrer. Não inclui o conceito erótico. O conceito de masoquista é «aquele que
gosta de sofrer, e, necessariamente, não precisamos incluir esse conceito.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - E bem rápido. Um médico e um
advogado estavam discutindo. Seria importante, se for o caso, até suspender
os trabalhos para fazer, quem sabe, uma conferência para discutir se
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masoquismo inclui, na perspectiva legal ou médica, o conceito erótico. Essa
polêmica é crucial para este Poder e para continuarmos os trabalhos.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte) - O Deputado Durval Ângelo é
bastante engraçado, é hilário. Ele quer dirigir uma que se não é a solução
que deve dar.

Na verdade, o Deputado Ermano Batista quis retrucar uma expressão
usada, que realmente chega a ser entendida, no seu sentido correto, como
conspurcar a posição dos Deputados desta Casa. Ele quis apenas que o
Deputado que usa a tribuna utilize a linguagem correta, sem que ela possa,
de alguma maneira, atingir os Deputados desta Casa.

O Deputado Antônio Roberto - Muito obrigado pelo esclarecimento.
O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Estou acompanhando V. Exa.

com seu brilhantismo. Esses desencontros de vocabulário são notórios, isso
é comum na Casa, mas uma coisa não podemos permitir, nobre Deputado:
que o Secretário da Fazenda faça da Assembléia Legislativa um anexo da
própria Pasta. E necessário que as suas palavras sirvam para instruir não
apenas as dúvidas de poucos, mas também a inteligência de muitos. Muito
obrigado.

O Deputado Antônio Roberto - Continuando o meu pronunciamento, trata-
se de uma lei draconiana, nefasta para a política neoliberal do Governo, que
tanto prejuízo tem causado a tantos lares.

Caímos num círculo vicioso, em que o Estado neoliberal promove uma
política recessiva de desemprego, com elevação de taxa de juros para
diminuir o consumo e atrair o capital externo especulativo, num flagrante
entreguismo, nunca antes visto no Pais, e esmaga o seu próprio filho. A
elevação de taxas de juros eleva nossas dívidas interna e externa a níveis
insuportáveis. Privatizamos, sem restrições, nossas estatais a preço de
banana, para tentar pagar uma dívida impagável, e não temos conhecimento
de nenhuma amortização dela. Da Vale do Rio Doce apurou-se, até agora,
três bilhões, seiscentos e sessenta e poucos milhões de cruzeiros. E a maior
farsa que se prega nesse funesto Governo neoliberal é a de que, com o
pretexto de retirar do Estado atribuições que deveriam caber à iniciativa
privada, utiliza-se esse mesmo Estado, com toda a sua torça e vigor, contra
o cidadão. Isso é um contra-senso, uma aberração. Utiliza o Estado contra o
povo, alegando que o Estado não pode ter força. Pergunto a vocês: não há
um contra-senso nisso? Na hora que precisam do Estado, utilizam-no contra
o povo e falam que precisam tirar a força do Estado. Essa é uma farsa de
todo o tamanho, que precisa ser esclarecida, analisada nesse processo
neoliberal, que nos conduz a um enorme fracasso. E digo mais, o Estado,
com toda a sua força e vigor contra o cidadão, na hora que lhe convém, para
assaltá-lo. Assaltam, nesse momento, o cidadão, como nesse caso do IPVA.
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Portanto, trata-se de uma divisão vesga e oportunista do neoliberalismo, que
passa despercebida por muitos. É, pois, uma situação...

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, como V. Exa. pode observar,

não há "quorum" para continuação dos trabalhos. Solicito o encerramento da
reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de
"quorum para continuação dos trabalhos. Com  a palavra, para discutir, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez
subimos à tribuna para falar de um projeto que, desde o dia em que chegou,
tem sido alvo de polêmica: por isso estamos aqui, hoje, já em fase de
encaminhamento para votação. Nesses dias todos, estamos tentando
mostrar para os Srs. Deputados o mal que esse projeto irá fazer ao povo
nessa época de Natal e inicio de ano novo. O projeto já foi cantado e
decantado por todos, em razão da alta taxa de aumento cobrado pelo
Governo do Estado. Eleva a alíquota de 3% para 4%, significando um
aumento de 33%. Em alguns casos, mesmo o Governo querendo passar
recibo, mostrando a guia de um veículo usado, essa cobrança é muito acima
do valor venal do veículo.

Tentamos aprovar ontem, na comissão, uma emenda que dizia que seria
obrigatório a Secretaria da Fazenda colocar na guia do IPVA o valor venal
do carro. A emenda foi rejeitada por 4 votos a 2, numa demonstração clara
da oposição a esse projeto horroroso. Queríamos que o Governo, através da
Secretaria da Fazenda, fosse transparente e desse a todos os proprietários
de automóveis conhecimento da forma pela qual o Governo estava taxando
os caros, isto é, pelo valor venal. Infelizmente, essa emenda foi rejeitada. E
o Governo não acabou com a isenção dos caros com mais de 15 anos. Foi,
a bem da verdade, uma manobra da base do Governo, que apresentou essa
emenda no parecer do Deputado José Braga, a pedido da Liderança do
Governo. Isso também não foi nem questionado. Por isso, não concordamos
com a cobrança de IPVA dos carros mais antigos.

Outra discussão do projeto original ocorreu quando o Governo queria taxar
as aeronaves. Ficou entendido para alguns que foi o "lobby" das grandes
empresas de táxi aéreo que impediu a votação desse tributo, mas também
foi mostrado a uma pessoa da Secretaria da Fazenda que essa cobrança
seria mais um embate judicial e não traria para o Governo nenhum resultado
prático. É isso que temos discutido nesse pacote.

Por isso o PMDB tem tentado arranjar alternativas, não concordamos com
essa ganância tributária do Governo. Discutiu-se que ele não emitiu nenhum
título nos últimos oito anos. Mas continua jogando dinheiro fora e vai mandar
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a conta para o contribuinte.

O Governo, no mês de setembro, só para vocês terem uma idéia, deu
início a uma estrada há muito reclamada, que vai de Maravilhas a Cachoeira
da Prata. Foi realizada uma grande festa em praça pública, esteve presente
o Governador, também estivemos presente, foi uma alegria para toda a
população, que aguardava a obra desde a época em que o pai do atual
Governador era político. O Governador foi lá, assinou a ordem de serviço
junto à Andrade Gutierrez, vários equipamentos foram trazidos, e, hoje, dois
meses depois, a estrada está paralisada. Aquilo que já foi feito está
acabando. Alguém vai pagar a conta. E quem vai pagar, mais uma vez, é o
contribuinte, pela irresponsabilidade daqueles que dão a ordem de serviço,
não pagam a conta, deixam acabar aquilo que está feito e foi pago. O
contribuinte irá pagar, mais uma vez, para consertar aquilo que estragou e
fazer a obra contratada. É por isso que o dinheiro não dá, que o Governo do
Estado fecha o ano com mais de R$1 .500.000.000,00 de déficit público, que
nós não queremos votar aumento de impostos, não queremos votar o IPVA.
Não adianta votar, isso não vai resolver o problema do Governo.

Se vocês prestaram bastante atenção no parecer do Deputado Mauri
Torres, notaram que ontem ele esteve de cabeça baixa, triste por ter de
apresentar um parecer a esse projeto. Nós conhecemos o Deputado Mauri
Torres, ficamos bastante apreensivos e víamos ontem, na Comissão, a sua
preocupação, a cabeça baixa, porque não concordava, mas estava sendo
obrigado a apresentar esse parecer.

Isso mostra, Srs. Deputados, Sr. Presidente, que vamos votar o projeto,
pelo visto, mas a maioria está votando de cabeça baixa, porque nenhum dos
Deputados está concordando com esse pacote. Mas, infelizmente, a situação
que estamos vivendo obriga os Deputados a dizerem "amém' ao
Governador.

Eu já disse, durante todo o período de tramitação desse projeto, e volto a
repetir: às vezes, dizer "amém" não quer dizer ser amigo do Governador,
levantar os problemas, tentando defendê-lo das trapalhadas feitas
sistematicamente por sua equipe econômica e por seu secretariado. Seria
amigo do Governador quem tivesse levantado a voz para lhe pedir que
afastasse esse Secretário da Fazenda, que tanto mal tem feito a Minas
Gerais. Ele foi o coordenador para se resolver o problema financeiro do
CREDIREAL Dizem que se gastaram R$400.000.000,00, e venderam o
Banco por R$112.000.000,00, e dizem que é um bom negócio. Gastam-se
R$400.000.000,00, arrecadam-se R$112.000.000,00, e o Secretário diz que
foi o melhor negócio que o Governo de Minas fez. A Lei Kandir deu ou está
dando ao Estado um prejuízo de R$450.000.000,00. E ele ainda afirma, de
público, nas comissões, que é um excelente negócio para o Estado. Minas



175
Gerais, com todo o aperto, aumento de impostos, fez o aporte financeiro na
AÇOMINAS. Ninguém sabe para quê. O Governo, nesse aperto, colocou
dinheiro nas ações da AÇOMINAS ou da USIMINAS, dizendo ser um bom
negócio. Deve ter investido R$17.000.000,00 e arrecadado uns
R$170.000,00, e, pelas contas, hoje, da Secretaria da Fazenda, prejuízo
tomou-se sinônimo de bom negócio.

O Deputado Mauro Lobo (Em aparte) - Meu prezado colega Antônio Júlio,
Deputado combativo que conheci no início de 1991, quando nós assumimos,
pela primeira vez, uma cadeira nesta Casa.

Acho que em boa hora pedi o afastamento do Executivo para vir para esta
Casa a fim de participar de um momento muito rico da Assembléia, que é o
da discussão desses projetos. Temos visto o empenho da Oposição e
assistido à presença da Situação. Temos observado manifestações, às
vezes, bem fundamentadas, e outras nem tanto, muitas vezes com a ânsia
de extemar uma posição contrária à da outra parte. Mas reconheço que
oposição tem que ser oposição, sem oposicionismo. Da mesma forma, a
situação tem que ser leal ao Governo, mas não subserviente, como muitos
estão dizendo. Pudemos observar as expressões usadas pela Deputada,
hoje, naquela brincadeira infantil do "ganha-bolo". Mas eu diria o seguinte: o
FADEM é muito pouco para comprar a consciência dos Deputados, para que
votem cegamente com o Governo. Diria mais: se nós acharmos que é com
recursos que conseguimos votos, vou dizer a vocês - e lamento que aqui não
esteja o Deputado Raul Lima Neto para dizer que talvez exista uma trama
diabólica neste Governo-, o Governo que cria um programa que permite aos
pequenos municípios receberem recursos muito superiores ao PADEM - e
quero saber qual Deputado está distribuindo para o seu município, através do
PADEM, recurso maior do que o que foi assinalado através do Projeto Hobin
Hood -, um Governo que faz isso de uma forma indiscriminada estará

5 querendo controlar todas as prefeituras ou está enxergando mais longe, está
à frente do nosso tempo, ou se trata de um Governo que, em vez do
discurso fácil da justiça social, está promovendo a justiça social.

Ouvi um Deputado dizer que esse Governo acha interessante tirar dos
pobres. Há poucos meses, assisti a um debate nos jornais, e a posição era
exatamente contrária: tirar dos municípios ricos para distribuir para os
pobres. Meus amigos, acho que usar certos estigmas, certos conceitos que
não estão de acordo com a realidade não nos leva a nada. Um Governo que

: tem o maior programa na área de saúde, o maior programa já feito neste
Estado de eletrificação rural e destinado ao pequeno produtor rural,
programa de saneamento nos distritos, isso é programa neoliberal ou é
voltado realmente para o social? Concordo e tenho ouvido muitas críticas do
empresariado ao aumento de. impostos. Acho que realmente esse não é o
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caminho ideal. O caminho ideal é uma reforma fiscal, que aumente, de fato,
a base de contribuição, mas diminua para cada contribuinte o peso de sua
cota nos impostos. Hoje estamos discutindo esse projeto de lei como uma
situação anômala, de emergência, para atender à administração pública dos
Estados e dos municípios que não se prepararam para um período sem
inflação.

Essa é nossa realidade. Cobrar imposto ou aprovar um projeto de lei que
aumenta a tributação, seja de que forma for, realmente é muito desagradável
e desgastante. Quero medidas concretas para dar condições de
sobrevivência ou de realização, pelo menos, do mínimo, não só o Governo
do Estado, mas também as administrações públicas municipais.

Meu prezado Antônio Júlio, acho que não existe nenhum projeto que
chegue a esta Casa já pronto, sem discussão. É isso que estamos fazendo.
Aonde vamos chegar, saberemos somente após a sua votação. Mas
acreditamos que esta é uma Casa de negociação, onde cada um tem a sua
proposta e, obviamente, quer conquistar o seu espaço, mas também sabe
ceder para que possamos chegar a um bom termo e atender, enfim, os
grandes reclamos da sociedade mineira. Agradeço ao prezado amigo
Deputado Antônio Júlio esta oportunidade.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado Mauro Lobo, eu gostaria de salientar
que suas colocações não foram as minhas palavras. Jamais citei ou vou
citar, nas comissões e nos debates, liberação de recurso. Se for levar para
esse lado, teria que estar apoiando os projetos do Governo, porque
reconheço que o Governador cumpriu o que tratou conosco, e nem por isso
estou apoiando esse aumento de impostos. Não toco nesse assunto pois
para mim é irrelevante e da consciência de cada Deputado.

O que discuto é que esse projeto poderia ter sido discutido com mais
tranqüilidade. Falo isso com a consciência muito tranqüila, pois, quando ele
começou a tramitar na Comissão de Justiça, participei de reuniões com a
Secretaria da Fazenda, com o Deputado José Braga, que foi o relator, falei
com os Deputados Mauri Torres e Péricles Ferreira acerca das dificuldades
que haveria.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Sr. Deputado, eu fiquei atento
às colocações do Deputado Mauro Lobo, que V. Exa. conhece há bastante
tempo. Era importante para o processo democrático, é importante e
indispensável para a Casa e as agremiações poder ouvir um Deputado de
tamanha seriedade, com alcance talvez maior do que o nosso, não por ser
simplesmente cumpridor do seu mandato, que é uma procuração que ele
também tem provisória, como nós temos, por quatro anos, pois conheço o
Deputado de nossa região, da Zona da Mata, e sei do seu desempenho. As
colocações não surpreenderam ninguém, porque ele buscou fazer as
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colocações que a sociedade mineira espera e ouve atentamente dos
Deputados.

V. Exa. também foi muito bem. Conheço sua seriedade. Como Deputado
do Governo, pautou-se como tal, concordando com as benfeitorias que o
Governo faz, na sua visão, para o Estado, e discordando daquilo que V. Exa.
acha que é ruim e maléfico para o consumidor e a classe empresarial, com a
qual tem amplo e irrestrito relacionamento. Isso, aqui, na Casa, é muito
bonito. Como uma Casa de amplas negociações, para se chegar a um
denominador comum, como V. Exa. colocou muito bem, o que realmente
solucionará o problema será a grande reforma tributária, que estamos
esperando para que as coisas possam andar segundo a sociedade espera.

Então, Deputado Antônio Júlio, com a intervenção do Deputado Mauro
Lobo, honestamente, passo a admirá-lo muito mais, pelo seu posicionamento
e pela sua correção.

O Deputado Antônio Júlio - Continuando o nosso raciocínio sobre o projeto
de lei, outro fato importante que sempre estamos discutindo nas comissões é
saber qual seria a frota tributária, qual seria o valor que o Governo do Estado
iria receber. Folheando, agora, o projeto, vejo que tivemos vários oradores, e
o nosso relator, Deputado Mauri Torres, diz que os carros com mais de 15
anos ou os carros tributáveis seriam 1.297.000. Para mim, parecia pequena
essa quantidade de carros em Minas Gerais. Agora, analisando os
documentos colocados no projeto de lei, vejo que temos, na verdade, quase
3 milhões ou um pouco mais de veículos tributáveis no Estado de Minas
Gerais. Pelas informações contidas nó projeto, corri menos de 15 anos do
término da isenção, temos 1.664.493 veículos. Isso foi discutido, e em
momento algum chegamos à conclusão de qual seria a arrecadação do
Estado. E aqui fica a minha dúvida, O Estado de Minas Gerais é muito
tranqüilo para tributar, mas não se preocupa com a arrecadação. Parece-me
que o Governador do Estado está um pouco mais preocupado com isso. Ele
queria até criar uma subsecretaria de arrecadação na Secretaria da Fazenda.
Penso que seria uma medida muito correta, desde que esse subsecretário
tivesse condições de negociar os créditos tributários. Porque não adianta
colocar mais um funcionário para tratar da arrecadação, se ele não tiver
poder de negociação. Todos nós sabemos que o Governo do Estado, através
da Secretaria da Fazenda, está com mais de 200 mil ações fiscais correndo
em Minas Gerais. Para alguns da Secretaria da Fazenda, isso é eficiência,
para mim é uma grande incompetência. Porque aqueles que não conseguem
receber no seu balcão, nas suas agências fazendárias, não vai ser na justiça
que irão receber. Dessas 200 mil ações, o Governo tem conseguido
legalizar, pelas últimas informações, uma média de 8 mil levando vantagem.
Vejam o custo que isso significa para o Estado de Minas Gerais. Vejam o
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custo que fica isso para o nosso Tesouro. E o resultado praticamente não
existe. Essa é a nossa preocupação, e é essa a obstrução que queremos
fazer contra os aumentos dos impostos que o Governo quer impor ao povo
mineiro. Se ele não resolver seu problema interno de arrecadação, não
adianta ficar tributando, não adianta aumentar as taxas. Da forma que isso
está sendo conduzido, e se o Secretário João Heraldo continuar fazendo os
grandes negócios de Minas Gerais, vendendo a CEMIG por R$1.000.000,00,
dizendo que foi um grande negócio; a Lei Kandir dá R$550.000.000,00 de
prejuízo, ele diz que foi um excelente negócio para Minas Gerais. Com  esse
tipo de negociante e com esse tipo de negociador, Minas Gerais poderá
aumentar o IPVA em 100% e o ICMS em 200% que não haverá dinheiro que
chegue para se jogar fora. Por isso estamos discutindo, porque queremos um
governo que tenha condições de cumprir seus compromissos e melhorar os
salários de seus funcionários. Queremos um governo que funcione para o
povo mineiro.

Não queremos, de forma nenhuma, dentro dessa obstrução, tentar
dificultar as coisas para o nosso Governo. Queremos que o Governador
Eduardo Azeredo possa acudir Minas Gerais. Ainda está em tempo de fazer
isso. Para tanto, é preciso impedir que as Secretarias da Fazenda e do
Planejamento joguem dinheiro fora. Lá se jogam fora R$ 5.000.000,00, R$
10.000.000,00, R$ 20.000.000,00, como se fossem moedas fora de uso. O
Governo do Estado precisa acordar para defender os interesses do nosso
povo. Não adianta mandar projetos como o IPVA, não adianta aumentar as
aliquotas de ICMS ou as taxas de emolumentos, que foi outro desastre para
o povo mineiro. Vamos pagar caro, a partir do ano que vem, quando parte da
nossa sociedade não puder recorrer à justiça por falta de recursos para pagar
o início de qualquer processo.

Portanto, o Governo precisa resolver seus problemas com os gastos e não
com o funcionalismo público, que tem sempre pago a conta. Eu gostaria de
citar exemplos, como os gastos com a Lei Kandir, aquele dinheiro jogado há
cerca de 30 dias na AÇOMINAS ou na USIMINAS, o dinheiro gasto para
liquidar a MinasCaixa. Hoje, o Governo já gastou três vezes mais do que o
valor do déficit à época do fechamento da Minascaixa, somente para manter
a estrutura de liquidação extrajudicial daquela entidade. No entanto,
nenhuma decisão é tomada. Assim, lá se foram mais de R$150.000,00. Esse
dinheiro, que o Governo não consegue segurar, está fazendo falta para
compensar as suas contas internas.

No entanto, o Governo, não sei por que, ainda não conseguiu um
mecanismo para acabar ou fechar essa torneira que não tem fim. Todos
sabemos que o Governo criou o projeto do PDV através de um empréstimo
junto à Caixa Econômica Federal. Segundo informações, somente os juros
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pagos pelo Governo do Estado são muito maiores do que a economia feita
com as demissões dos funcionários. São projetos, são idéias que não deram
certo. Os técnicos das Secretarias do Planejamento, da Administração e da
Fazenda não se preocupam em estancar essa saída desordenada de
recursos.

O BEMGE irá para o mesmo caminho, pois o que eles estão fazendo com
esse Banco é um caso de polícia, porque a forma como o BEMGE está
sendo administrado tem o objetivo de quebrá-lo e entregá-lo para alguém.
Se os senhores forem à agência que funciona em frente à Assembléia
chegarão à conclusão de que não gostariam de ter, no comando dos seus
negócios, funcionários que trabalham ou que comandam o BEMGE, porque
eles quebrariam qualquer botequim de esquina. Não existe a mínima
condição de se trabalhar num sistema financeiro, concorrido como o nosso,
da forma como estão conduzindo o BEMGE, que será quebrado como
aconteceu com o CREDIREAL. Além disso, irão entregar essa instituição tão
tranqüila de Minas Gerais para alguém, como têm entregado vários passivos
do Governo.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Considero essa sua colocação
referente ao BEMGE de suma importância. Todos sabemos que aquele
Banco está num processo avançado de privatização.

Todos sabemos, e V. Exa. sabe, que o processo está sob a égide do Banco
Central. Além disso, para solicitarmos uma pequena agência ou um posto do
BEMGE em qualquer lugar, enfrentamos a maior dificuldade. O Banco está
perdendo a sua função social. Infelizmente, estamos perdendo um
patrimônio do povo mineiro.

Já vou concluir, Sr. Presidente. Então, para tristeza nossa, essa é mais
uma do neoliberalismo.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, somente para encerrar, eu
gostaria que, após esse processo, votássemos contra o projeto do IPVA.
Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Obrigado, Sr. Presidente. "Ao Deputado ou

partido político que tenha sido citado em pronunciamento e não tenha tido a
oportunidade de manifestar-se será dada a palavra pelo prazo de 5 minutos,
exceto na ocorrência do decurso do prazo regimental."

Agradeço a Deus por V. Exa. ser o Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência apenas pergunta ao Deputado qual

parlamentar citou V. Exa.
O Deputado Raul Lima Neto - Eu tenho 10 minutos. E regimental. O

Deputado Mauro Lobo citou o meu nome de uma forma um pouco jocosa.
Pena que eu não estava presente. Eu estava aqui assistindo à televisão.
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Pena que eu não estava aqui, porque é um caso de demônio no Palácio.
Ora, Sr. Presidente, eu tenho de me defender. V. Exa. sabe que é
regimental. Eu gostaria que meu tempo fosse contado a partir de agora. Eu
tenho 10 minutos, pelo Regimento.

O Sr. Presidente - O tempo já está sendo computado. Ainda faltam 4
minutos e 6 segundos.

O Deputado Raul Uma Neto - Muito bem. Eu quero dizer o seguinte: Srs.
Deputados, Deputado Mauro Lobo, cito-lhe, e cito-lhe com honra, porque sei
que V. Exa. é um grande parlamentar. V. Exa. detectou o problema que
representa problema, mesmo. Ou os senhores pensam que a sede por
impostos não é um masoquismo? E aí eu gostaria de envolver o meu
companheiro, Deputado Ermano Batista, para dizer que o meu companheiro
Deputado estava certo. Masoquismo, sim, é um sentimento sexual em que a
pessoa só se realiza quando se machuca. Essa sede por impostos é uma
espécie de masoquismo, porque machuca a si, porque machucando o povo
machuca-se o corpo. É uma sede, uma saga sexual, masoquista. A Bíblia diz
que o amante de impostos - olhem que a palavra 'amante" está lá, no
provérbio 29... O nobre Deputado Glycon Terra Pinto não está aqui, mas eu
gostaria que o Deputado João Leite explicasse o que diz, a que se refere
esse texto. Creio que os colegas não cederão o tempo, mas eles usarão da
palavra, porque aqui é a Casa da palavra. Chega de impostos. Começa por
lá. É uma sede. E aí, capitão, é draconiano. Isso pega, morde. E nós, aqui,
agimos como draconianos - estou gostando dessa palavra; de vez em
quando ela me dói um pouco -, porque criamos leis que oprimem o povo, a
viúva, o órfão. Poucos, quando têm carro neste Pais, têm de ser
penalizados. Tem carro? Penaliza. É assim. Temos de partir para o Primeiro
Mundo. Por que temos brasileiros sem carro? Por que existir o sadismo
citado aqui pelo companheiro, grande Deputado que não se envergonha de
mudar, porque não se envergonha de pensar, porque o seu coração e a sua
consciência estão acima de compromissos políticos e de acordos? O acordo
que temos aqui, e que esta Casa tem, é para rejeitar esse projeto. Esse é um
acordo de homens, porque isso aqui não é um teatro, e aqui estão homens
que podem ser sensibilizados pela palavra, sim, dizer chega, porque aí,
quando se cura essa enfermidade, e essa enfermidade só se cura pela
verdade, e a verdade só é exposta pela palavra, aí, senhores, naturalmente,
encontraremos as soluções. Minas está sentada em ouro. Minas está
sentada em ouro e pedras preciosas. Minas dos grandes e lindos rios do
cerrado, como o Carinhanha, o Acoxá, o Pandeiros, da região de Januária e
do São Francisco, como também da região de Paracatu. Não quero citar
todos para não falarem que estou entrando em suas regiões. Mas, olha,
temos outras soluções, com a arrecadação turística.
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O Governador tem lindos projetos, como o Projeto Hobin Hood. Mas

chega. Penaliza mesmo. Se acham que não dói, dói. Mas Deus é
testemunha disso.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, de acordo com o art. 233 do
Regimento Interno, inciso 1, entramos com um requerimento para o qual não
nos foi dada resposta, e é exatamente essa questão de ordem que gostaria
de formular.

Infelizmente, hoje, o professor e jornalista João Etienne Arreguy Filho
faleceu e foi velado na Academia Mineira de Letras. Quando temos sessões
ordinárias, posso entrar com um requerimento, como vários Deputados o
fazem, solicitando à Casa que comunique nossos pêsames à família
enlutada. Como estamos numa sessão extraordinária, não posso assim
fazer, porque não há na ordem do dia o espaço para esse tipo de
comunicação.

Então, entrei com um requerimento por meio do qual quero justificar essa
solicitação. Fiz a justificativa como manda o Regimento Interno, porque o
falecido era mineiro, dedicado à cultura e ao esporte, jornalista que desde o
início de carreira trabalhou no extinto "Diário Católico", no qual aposentou-se.
Era membro da Academia Mineira de Letras. Como escritor e poeta deixou,
entre suas obras, o livro de poesias "As Desesperanças", que na verdade
retratava um grande momento de esperança para todos nós. Evidentemente,
foi uma pessoa que contribuiu muito com a cidade e, no centenário de Belo
Horizonte, foi um dos homenageados.

Queremos saber de V. Exa., Sr. Presidente, qual o instrumento que
podemos usar hoje. O requerimento foi feito mais cedo, antes do
sepultamento, que foi às 17 horas no Cemitério da Saudade. É uma forma
de agradecer e homenageá-lo, como a Prefeitura de Belo Horizonte o fez.
Gostaria de saber qual o instrumento que poderia utilizar, ainda hoje, para
que a família recebesse a comunicação em nome do Poder Legislativo,
porque em reunião ordinária poderíamos fazê-lo corretamente, através de
solicitação, sem colocá-lo em votação.

Essa é a questão que levanto.
O Sr. Presidente - A Presidência informa, inicialmente, ao ilustre Deputado

Gilmar Machado que não poderá fazer o levantamento da reunião, uma vez
que o Regimento Interno só o permite quando se trata de Deputado em
exercício que venha a falecer, portanto, o requerimento não encontra
amparo no nosso Regimento.

No entanto, a Presidência determina o registro das palavras do ilustre
Deputado Gilmar Machado, que leu a justificativa do seu requerimento.

Registro de Presença
0 Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em nosso Plenário do
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Deputado Federal Tilden Santiago e o convida a tomar assento à mesa.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência prorroga, de ofício, a presente reunião por

2 horas. Com a palavra, para discutir, o Deputado Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

acompanhamos o andamento da discussão do Projeto de Lei n° 1.425.
Aprovamos a forma, a maneira com que cada um dos partidos participa do
processo de obstrução. Cada um ao seu estilo, à sua maneira, procurou
ocupar a tribuna e fazer a sua parte na discussão desse projeto de lei. Achei
muito criativa a forma com que o PT desenvolveu a discussão,
principalmente na pessoa do Deputado Gilmar Machado.

Quero aproveitar o momento para dizer que, quanto à questão de ordem
que levantei pela manhã com relação a um processo em que nós, do PMDB,
nos sentimos prejudicados, não eram necessárias a forma e a emoção por
que foi tomado o Deputado Gilmar Machado para poder dar as suas
explicações. Apenas a sua palavra bastava para nós, do PMDB. Então,
quem deixar registrado, quanto ao nosso conceito sobre o Deputado Gilmar
Machado, de um Deputado coreto, experiente, hábil negociador, correto
com a sua bancada, correto com os acordos que conduz como negociador,
que estamos muito satisfeitos com as suas palavras, com as suas
colocações. Sabemos que o ocorrido não foi por querer. Sentimos que S.
Exa. foi realmente tomado de emoção naquele momento.

Estou ocupando a tribuna no momento para fazer um encaminhamento,
mas faço questão de iniciar recordando, reiterando aquilo que falamos a sós.
Faço questão, agora, de trazer a público a minha posição e a do PMDB.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Anderson Adauto, quero
agradecer-lhe a oportunidade e, mais uma vez, agradecer por ter entendido
e aceito o nosso pedido de desculpas pelo equívoco que cometemos na
reunião da manhã. Também gostaria de dizer a V. Exa. que, em momento
algum, tivemos qualquer interesse em prejudicar o processo. E quero
parabenizá-lo e ao PMDB pela atitude correta que teve em relação a mim e
ao processo que está sendo feito aqui. Isso realmente fortalece e
engrandece cada vez mais o apreço que temos por V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Anderson Adauto - 0k, Deputado, pode ter certeza de que
ficou muito clara para nós a posição de V. Exa. Depois, alguns Deputados do
PT também procuraram, com a caricatura do Secretário da Fazenda,
mostrar, cada um à sua maneira, o seu descontentamento.

Mas eu gostei também - e estou ocupando a tribuna logo depois - da
solicitação de ordem do Deputado Raul Uma Neto, em que ele fez uma
ligeira troca de masoquismo por sadismo. Quem gosta de ver os outros
sofrer não é o masoquista. 0 masoquista gosta de sofrer, gosta de sentir dor.
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Quem gosta de fazer o outro sofrer é o sádico.

Entendo, portanto, que S. Exa. quis dizer que, a partir do momento em que
o Governo procura sacrificar a população, fazer com que ela passe por um
processo ainda mais dolorido, o Governo não é masoquista, mas sim sádico.

Aí, é uma questão com a Presidência, mas o mais importante são as
observações que o Deputado Raul Lima Neto fez quando procura alertar a
Casa até que ponto apenas o Secretário da Fazenda é o único responsável.

Nesse sentido, Deputado Raul Lima Neto, acho que V. Exa., que muitas
vezes não é levado a sério neste Plenário, em minha compreensão, foi o
Deputado mais lúcido em suas colocações desta tarde. Digo isso porque
acho que V. Exa. resumiu muito bem o problema dizendo que muitos
Deputados, talvez com o intuito de resguardar o Governo, têm dito: 0
Governo é bonzinho, mas sua assessoria é mim." Acho que quando alguém
começa a separar a figura do Governador da figura de seu Governo, fica
muito claro que o Governador não manda. Foi por isso que eu comecei uma
brincadeira ontem, na comissão, quando coloquei a questão da coleção de
tampinhas do Governador.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é importante que fique registrado no
penúltimo ano de Eduardo Azeredo, que ele é a última pessoa que manda no
Governo. A gente percebe as ações que são conduzidas pelo Vice-
Governador. Percebemos também as ações, absolutamente claras,
conduzidas pela Secretaria da Fazenda. Mas não percebemos nele aquilo
que percebemos nos homens públicos que têm visão clara de sua vocação,
que é saber a importância do lugar que está ocupando. Nesse sentido, não vi
o Governador de Minas falar da grandeza de Minas, ocupando o espaço que
Minas tem no cenário nacional. Exatamente por isso vou fazer algumas
colocações, explicando por que nós entramos nesse processo de obstrução
desde o princípio. Foi exatamente porque não vi, desde o momento em que
veio a Lei Kandir, o Governo sair em defesa dos interesses maiores de
Minas Gerais, reclamando dos prejuízos que essa lei traria para o Estado de
Minas. No momento em que foi votado o FEF, eu não vi nenhuma ação do
Governo de Minas junto á bancada federal para que ela, que é a segunda
bancada no Congresso Nacional, estivesse unida aos interesses de Minas,
coordenada pelo Governador, nesse processo de condução, para que Minas
não sofresse prejuízos com a aprovação do FEF. Eu não vi, em nenhum
momento, o Governador de Minas sair em defesa dos interesses maiores do
nosso Estado, no momento em que as autoridades monetárias do Governo
Federal instituíram essa política de juros altos, de juros escorchantes, que
triplicaram a política de Minas nos últimos três anos. Em momento algum vi
o Governo de Minas ir contra a política do Governo Federal, que também é
do PSDB e que tanto está afligindo o povo e a sociedade brasileira.
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Mas vou ficar restrito apenas a esse projeto que estamos votando e que

beneficia o Estado e os municípios. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a pior
coisa que aconteceu ao País foi o fato de os principais Estados brasileiros
serem governados também pelo PSDB. Não tivemos nenhum Governador
dos principais Estados, ou seja, de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Minas
Gerais, nenhum deles a levantar a voz ou a se rebelar contra a política
praticada pelo PSDB, pelo Governo Federal, no que diz respeito aos
transtornos que criaram aos Estados e aos municípios. Vi e estamos todos
assistindo. Aqui percebemos que a figura do Vice-Governador manda e
evolui muito mais. O Governador apenas não colocou à venda a CEMIG de
forma definitiva, primeiro, porque fez um negócio de jerico na venda parcial
das ações, trazendo à tona um sócio estratégico, que, de estratégico, não
tem nada, e, se tiver, temos que perguntar para quem. A partir do momento
em que ele vende 33% das ações, perde de fato o controle acionário, o que
não precisamos discutir por ser por demais notório. Mas percebemos a
pressão, os balões de ensaio soltados pelo Executivo para sentir a
repercussão. E, como é próprio de todo governo tímido, ele é também
medroso, e não teve a coragem de fazer o que deveria. A pressão da
Oposição e da opinião pública e o medo de passar para a história como ele
vai passar - o Governo mais entreguista que esse Estado já teve - impediram
que ele fosse adiante. Ele vai passar para a história como um Governador
totalmente diferente dos outros, pois, enquanto Governadores passados
procuravam melhorar ainda mais a situação patrimonial do Governo de
Minas, ele fez, está fazendo e quer continuar a fazer, se o povo não der um
basta, o contrário. Esperamos que o basta seja dito nas próximas eleições.
Haverá o momento certo em que iremos para o interior mostrar de forma
absolutamente clara a mentira que é esse Governo. Os próprios Deputados
da base parlamentar, quando procuram defender o Governo, dizem que ele é
honesto, como se fôssemos colocar em dúvida a honestidade e a probidade
do Governo. Até hoje, na verdade, existem apenas alguns comentários que
chegam até o irmão do Governador, chegam até o Vice-Governador, mas
que, na verdade, realmente, confesso que não chegou até a figura do atual
Governador. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a questão da honestidade
é sempre lembrada aqui, como se esta fosse uma grande qualidade e não
apenas uma obrigação do ser humano, que deve ser, por princípio, honesto,
probo e correto. Além do desmonte da máquina pública, que vemos o
Governador fazer, não existem investimentos no interior, não existem
investimentos na Capital. Se algum Deputado quiser fazer a defesa, pode
começar, pois não conseguirá encher os dedos das duas mãos com
investimentos importantes feitos no Estado com recurso do seu Tesouro.
Vejo apenas o Dr. Governador fazer graça com o chapéu alheio. Ele diz
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estar fazendo alguns investimentos que, pela generosidade da política de
fomento do Governo, vieram naturalmente para o Estado. São recursos do
Governo Federal, recursos de empréstimos. Ele não está conseguindo dar as
contrapartidas aos convênios internacionais e junto ao Governo. Assisto, e
tenho a certeza de que todos os Deputados assistem também, ao aumento
da dívida do Estado. Isso culmina, agora em dezembro, com o famoso
"pacote de Natal", que aumenta impostos e que nós, do PMDB, como disse
na parte da manhã, mesmo lutando contra as versões, fomos absolutamente
corretos em todos os momentos, desde que o PMDB decidiu votar contra o
projeto de aumento de impostos. Estamos aqui, hoje, discutindo o último
projeto, o projeto que fala mais de perto à sociedade mineira e que,
esperamos, pela forma que estamos conduzindo o processo, chegar a bom
termo, não permitindo que o Governo vote, em redação final, esse projeto.

Continuamos, Srs. Deputados, o balanço que podemos fazer nesse terceiro
e penúltimo ano do atual Governador. Vejo gastos excessivos, abusivos,
com publicidade. Ando por todo o Triângulo Mineiro e não vejo uma ação do
Governo. Ligo a televisão e fico estarrecido com o grande número de
comerciais do mesmo Governador. Só não fico e não me sinto confuso
porque sei das necessidades da minha região.

Então, Srs. Deputados, vejo estarrecido o volume de verbas que se gasta
para tentar mostrar aos mineiros aquilo que não está sendo feito, aquilo que
não é obra direta, que é propaganda enganosa, que é propaganda mentirosa.
Mas tenho confiança, porque ninguém consegue enganar a todos todo o
tempo, e, na hora certa, isso prevalecerá em Minas também. Percebo um
Governo que, exatamente por sentirmos que não tem aquela mão, aquele
pulso forte que um Governo precisa ter, não tem norte, não tem rumo,
pratica o arrocho salarial. Não vou entrar em detalhes, olhem a inflação
acumulada nos últimos anos. Vamos fazer a média de todos os funcionários
públicos, de quanto foram os aumentos concedidos, vamos avaliar o projeto
de custas e emolumentos que foi aprovado pela Assembléia e remetido pelo
Governo, no qual ele propunha o mínimo de 200% de aumento e o máximo
de 6.000%, e sai, aqui da Assembléia, com o mínimo de 100% e o máximo
de, talvez, até 15.000%. Como explicar àqueles que querem ir à justiça
buscar o sagrado direito junto ao Poder Judiciário, com essas custas? O que
deveria ser feito, que era democratizar ainda mais o Poder Judiciário e
permitir que o maior número de cidadãos pudessem ir até ele para buscar os
seus direitos, no meu entendimento, trabalhamos na contramão.

Da mesma forma assistimos no projeto ao qual estamos fazendo
encaminhamento de discussão, como explicar, como justificar aos mineiros
que num período em que a inflação acumulada foi da ordem de 4,4%, como
publicou a "Folha de S. Paulo", na última sexta-feira, que possamos votar
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esse projeto com 33% de aumento? O que o Estado fez, o que o Estado está
fazendo para conter a sonegação? As informações que temos da Secretaria
da Fazenda, de técnicos antigos que fazem parte do corpo daquela
Secretaria, é de que o que está existindo é o desmonte da Secretaria, que a
cada dia que passa, ao invés de se tomar mais eficiente, está sendo
desmontada. E o que é pior, não é apenas com a Secretaria da Fazenda que
acontece isso. Será que esse Governador, que está asfaltando tão pouco as
estradas, vai conseguir entregar a malha rodoviária da forma como
encontrou? No Triângulo Mineiro, S. Exa. entregará a malha rodoviária de
forma mais precária do que quando recebeu, há 3 anos. E, nesse sentido,
tenho, de forma especial, como mostrar que ele prefere ir atrás do dinheiro
do bolso do contribuinte, porque é mais fácil, em vez de reclamar da política
monetária do Governo Federal, em vez de ser eficiente, em vez de ser
correto nos gastos públicos, como no caso da publicidade excessiva. Quero
contar aos senhores o que está acontecendo no Triângulo com relação a
duas estradas. A região se reuniu e procurou o Governo com uma proposta
de parceria, junto a uma empresa do setor privado, para asfaltar duas
estradas que fazem parte do projeto multimodal do Governo do Estado de
Minas. Portanto, considerado prioritário. São estradas que estão na linha de
prioridade do Governo. A proposta da região foi a de que o DER-MG fizesse
o projeto e colocasse em concorrência nas condições da Lei n° 8.666, que
regulamenta as licitações. O DER-MG fiscalizaria e a empresa pagaria o
asfaltamento de 58km. E eu, particularmente, acredito que, tirando a BR-381
e a BR-050, talvez o Governo, em três anos, não fez o dobro do que nós do
Triângulo propusemos a esse Governo. Ele não teria que desembolsar nem
um tostão. E o Governo, há dois anos e meio toca piorra em cima desse
projeto. O Governador sancionou uma lei de parceria que nós votamos, mas
que não atendeu ao Triângulo Mineiro, porque era pouco mais de
100.000km. Mas aqui, em Belo Horizonte, para a FIAT, houve concorrência
feita antes do escândalo do orçamento no Congresso Nacional, e desnudou-
se a questão do preço das obras públicas. E, nessa concorrência que foi feita
com a COVAN, em que o quilômetro está superíaturado, o Governo correu.
Nessa hora, quando o quilômetro estava caro, o Governo correu. Nessa
obra, em que o quilômetro asfaltado é caro, o Governo correu. O Governo e
as Secretarias tiveram pressa para homologar. Por que não quiseram a do
Triângulo? Só posso entender que foi porque nós fiscalizamos o preço do
quilômetro, que não poderia jamais chegar a mais de R$150.000,00. Então,
como o preço pelo quilômetro era barato, o Governo não se interessou e está
querendo colocar a desculpa de que o problema é pessoal e político comigo.
Problema pessoal e político tem limite. O Chefe da Casa Civil do
Governador, nesse telefone da mesa da Presidência, veio me oferecer a
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assinatura do convênio na primeira segunda-feira da próxima semana, se eu
parasse o processo de obstrução.

Esse é o Governo que chega no seu terceiro ano, do qual tenho orgulho de
estar longe. Condição melhor terei no ano que vem, quando poderei justificar
a todos os triangulinos, que há mais de 10 anos me conhecem: vocês
acreditaram e confiaram em mim. Não sou radical. Se rompi com esse
Governo é porque tive os meus motivos. Se o Governo fosse bom, se eu
sentisse que era realmente um Governo competente, correto sob todos os
aspectos, continuaria a apoiá-lo.

Srs. Deputados, Sr. Presidente, quero dizer aos senhores que estamos no
fim deste ano. Da mesma forma que conduzi o processo de obstrução nos
projetos de aumento de impostos, preparei-me para fazer a mesma coisa no
orçamento estadual. O meu desejo e a minha vontade é que os Deputados
desta Casa e o parlamento mineiro possam evoluir. E a evolução está no
caminho do Projeto de Lei Complementar n° 135, agora com substitutivo no
Congresso Nacional. O Congresso vai mudar as regras do jogo para a
formulação dos orçamentos. Os orçamentos são formulados da mesma
forma desde o ano de 1964. E eles tinham de ser herméticos, fechados, sem
ninguém ter deles conhecimento. E eram formulados de forma confusa,
porque interessava que fosse assim aos militares.

Srs. Deputados, Sr. Presidente, esse processo vem desde 1964, no
governo militar. Quando o País entrou no processo democrático, não foi
possível modificar as regras da feição do orçamento, porque vivíamos um
período de inflação acelerada. Hoje, quando estamos num momento de
moeda estável, os orçamentos têm de deixar de ser peças de ficção para ser
peças de planejamento real: o Executivo faz a sua proposta, e o Legislativo
avalia, analisa e transforma a proposta do Executivo no orçamento anual.
Espero que avancemos este ano.

Exatamente por esperar que neste ano haja avanços, para que o
Legislativo tenha realmente controle daquilo que está votando para o
próximo ano, a fim de que não se repita a história que existe aqui e em todos
os parlamentos do Brasil, gostaria de comunicar a todos os Srs. Deputados
que tomei iniciativa de apresentar ao projeto do orçamento que está aqui
pedido de destaque de mais ou menos mil emendas. Comunico aos
senhores e digo que entre essas mil emendas - obviamente confesso aos
senhores um exagero nesse número, mas algumas coisas precisam ser
praticadas com exageros para chamar a atenção - há apenas quatro que
gostaria de ver aprovadas. São emendas de texto, em que procuramos
restringir a ação do Executivo em apenas 5% nas suas dotações
orçamentárias, tanto na administração direta quanto indireta.

Estou, portanto, Srs. Deputados, Sr. Presidente, comunicando à Casa a
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apresentação das mil emendas, e digo que, das mil, tenho interesse na
aprovação de quatro. Elas não são de interesse da minha região, não são de
interesse próprio deste Deputado que ocupa a tribuna neste momento. São
emendas de extremo interesse de todos os Deputados desta Casa,
independente de partidos políticos.

Sr. Presidente, apenas para concluir. São emendas que vão dignificar
ainda mais o parlamento, parlamento este que vive em um momento
diferente nesta fase final, mais rico do que foi nos outros meses do ano.
Então, eu gostaria que as lideranças partidárias desta Casa pudessem tomar
conhecimento dessas quatro emendas para, se tiverem interesse, iniciarmos
um programa de negociação. Muito obrigado a todos.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Uma Neto - Nobre Deputado Anderson Adauto, que tem

se levantado como um "apologeta", aliás, um apologista. "Apologeta",
apologista vêm de Apoio. Não o Deus, mas Apoio, um discípulo da verdade,
um discípulo de Jesus Cristo, um dos pais da igreja, que gerou a matéria
apologética. Quando se expõe a verdade, esperando que a verdade venha a
penetrar e venha libertar, porque só a verdade tem o poder de libertação,
pois foi o Verbo quem disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará? Quando o Deputado disse que eu errei no português, é mais do
que natural, só que eu não errei. Mas é mais do que natural errar. Estamos
em um momento de tensão. E que tensão! Masoquismo é, na verdade,
alguém - e eu citei bem claro, está gravado nos anais desta Casa -,
masoquismo é aquela pessoa que tem prazer no sofrimento. Isso é um
ímpeto sexual, é uma tara. As vezes, há pessoas que, no interior, têm prazer
sim, que não sabe, mas é amante de impostos. Esta tem sido uma cultura
brasileira. Eu acabei de receber, Sr. Presidente, um telefonema. Para que o
meu companheiro Anderson Adauto compreenda isso vou até dizer, vou citá-
lo de uma forma forte, porque há algumas coisas que são teatrais aqui
dentro. Isso aqui é um parlamento, e o Deputado que está em processo de
obstrução fará de tudo para obstruir. E é regimental. Ele não me
desrespeitou. Ele me chamou. Me chamou para o debate e aí eu tenho a
oportunidade de expor minha idéia, mostrando que seria bem natural se eu
errasse. E como tenho errado. Aquele que não tropeça no falar é sábio.
Quem fala demais termina tropeçando, e o momento nos obriga a falar
demais. E a única forma de obstruir, até para conversarmos. Acabei de
receber um telefonema de um grande amigo meu, que foi Presidente da
Câmara, pessoa honrada em quem votei para Prefeito de Belo Horizonte e
que me justificou, que me mostrou que o Governador necessita desse
aumento para que haja, inclusive, aplicação nas escolas e em melhorias. Ele
não tem de onde tirar. Doeu, porque eu tenho conhecimento da seriedade,
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da transparência de Amilcar, por isso sou amigo dele. Amilcar é o que é.
Somos amigos na Câmara. Ele é um homem humilde que já foi à igreja. Nós
já oramos juntos. Ele já foi ao culto que tínhamos na Câmara, como temos
aqui todos os dias, ao meio-dia, em nosso gabinete. Todos estão
convidados. Ele foi. Sei da sinceridade do meu Governador, mas há um
espírito que tem que ser expulso. Acho que o nosso Brasil precisa de uma
reforma espiritual, de dentro da alma, para expulsar isso que, às vezes, não
nos deixa pensar, que são os compromissos imediatos que temos, e nós
mesmos arrumamos justificativas para eles, porque há outras soluções, há
outras saídas. Mas esse espírito que está no Brasil, permitam-me dizer,
ainda que para você, ainda que para mim, ainda que para todos nós, seja
aproveitando um erro, é "draculiano". Ele oprime o povo. Temos que
expulsar isso. Então, não há nenhum acordo. O grande acordo é rejeitar esse
projeto, se Deus quiser.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Arnaldo
Canarinho.

O Deputado Arnaldo Canarinho - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, companheiros das galerias, membros da imprensa presente,
funcionários da Casa, ocupo, mais uma vez, esta tribuna, para discutir o
Projeto de Lei n° 1.425, projeto este que não agrada nada à nossa
sociedade. Neste momento em que estamos terminando de apreciar o
pacote que aumenta impostos, o pacote de Natal com que o Governo de
Minas Gerais presenteia os mineiros neste final de 1997, eu, como todos os
parlamentares do PMDB, do PT e de parte do PDT, sensível à gravidade da
situação e compreendendo os sentimentos do nosso povo, um povo que nos
confiou a honra de defender os seus direitos e interesses, um povo que irá
arcar com o ônus imposto pelo Governo do Estado, manifesto a minha
posição contrária e de repúdio a toda e qualquer proposição que venha
aumentar a carga tributária, onerando ainda mais o cidadão, que já está no
limite de sua capacidade de contribuir.

O povo não suporta mais imposto. Luta, com bravura, para garantir a sua
sobrevivência. A população tem a consciência de que o aumento de tributos
se reflete na produção, na redução de empregos e na mesa de cada um.

A multiplicação e a acumulação de incidências tributárias, a despeito da
separação formal dos impostos, dificultam e oneram a produção. Isso sem
falar nas sobreposições de tributos, do mesmo ou de outro Poder,
economicamente idênticos, e disfarçados apenas por vestimentas jurídicas.
De acordo com as pesquisas realizadas entre os dias 6 e 9 de dezembro,
divulgadas nos veículos de comunicação, o povo prefere a volta da inflação,
desde que acompanhada de melhoria da situação de emprego.

Caros amigos Deputados, quanto mais aumentamos as taxas e os
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impostos, mais desemprego virá. Por isso, pedimos a compreensão de cada
um, pois todos nós que estamos aqui, fomos colocados pelo povo, aquele
povo que nos confiou esse nosso mandato, e não podemos traí-los com
novos impostos, criando mais dificuldades para a sobrevivência do nosso
povo, em especial, dos nossos trabalhadores.

O Governo mineiro, para suprir a sua necessidade de caixa, deve reduzir
suas despesas e aumentar a eficácia dos serviços que presta, mas,
infelizmente, resolve adotar medidas paliativas, insistindo em sua política de
arrecadar mais sobre o menos, em vez de procurar estimular a produção,
para estender a sua base de arrecadação tributária e, ao mesmo tempo,
baixar a incidência da alíquota, como forma de atingir o seu crescimento
econômico e social, pois, como se sabe, sem crescimento econômico, o
campo social ficará cada vez mais sacrificado em face dos baixos salários e
do desemprego, como é do conhecimento de todos nós.

Empresas devem ser competitivas, para produzir com qualidade, para
sobreviverem e para se tomarem perenes no novo ambiente globalizado.
Assim também deveria ser o setor público, uma empresa que conhece e
respeita seus clientes, que são os contribuintes, e que sabe que não se pode
gastar mais do que arrecada.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)- Deputado Arnaldo Canarinho,
muito obrigado por esse aparte que V. Exa. me concede. Quero daqui
parabenizá-lo pela sua vocação para a tribuna. Quando V. Exa. terminar de
ler e deixar fluir, como já fez algumas vezes, será melhor ainda, porque V.
Exa. está defendendo uma boa causa, está combatendo o bom combate.
Gostaria de agradecê-lo pela oportunidade que V. Exa. me dá diante das
câmeras.

Meus companheiros, alguns Deputados amigos, irmãos em Cristo,
repreenderam-me, admoestaram-me pelo fato de ter eu falado a respeito do
meu amigo Martins, como se ele tivesse influência sobre o meu coração.
Quero dizer a todos alto e bom som que Amilcar Martins tem influência no
meu coração, sim, porque ele é uma pessoa que eu considero. E um amigo
meu, um grande amigo. Quando eu expus isso aqui, porque isso aqui é uma
Casa parlamentar e tenho convicção absoluta de que Amilcar Martins é um
dos Secretários que honram S. Exa., e que é amigo do Governador mesmo.
Quero mostrar aos senhores como eu fico às vezes. Sou até muito tendente
à estafa, esse é o coração de pastor. Tem hora que tenho vontade de voltar
a ser pastor, levando vida monástica, abstêmia, mas tenho a vocação
política, também. Está no sangue.

Temos a convicção de que estamos combatendo o bom combate porque,
ainda que as pessoas não entendam, compreenderão quando começarmos a
derrotar esse espírito que parece ser invencível neste Pais, onde a
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implantação de imposto nunca é derrotada. Não estamos aqui para atirar
pedras em ninguém; aqui estamos para mudar de atitude, mudar de idéia. Se
você me convencer - Amilcar quase me convence - aceitarei seus
argumentos. Toda verdade, Exa., é paralela, sempre disse isso. Não é
relativa, isso é idéia de Karl Marx. Toda verdade é fruto de comparação. Em
um tribunal do júri, um Promotor de Justiça expõe a sua idéia, expõe a sua
tese mostrando porque aquele réu deve ser condenado, afastado da
sociedade. O Promotor é um homem reto, que só diz a verdade. O advogado
expõe a sua tese de defesa, sem mentir. As sete cabeças, os sete jurados
que vão proferir as sete sentenças, vão julgar qual das duas verdades mais
se aproxima da verdade absoluta. Essa instituição, o tribunal do júri, existe
de longa data, tem grande valor. A verdade absoluta é Deus, a palavra de
Deus, tanto que num pais sério se jura dizer somente a verdade, nada mais
que a verdade em cima da Bíblia Sagrada, que é a Verdade. A Bíblia nos
mostra que há espíritos, há castas - não estou falando daqueles demônios,
com chifre e rabo - mas espíritos que, acredita-se, eram como se fossem
vento, cuja designação vem da palavra pneuma. De repente, você tem uma
tendência, uma predisposição para fazer coisas que não estão certas. Há
quanto tempo nosso País está vendo nosso minério, nosso ouro, nossas
riquezas irem embora. Quem não sabe que o Triângulo Mineiro, que detém
enorme arrecadação, já quis se libertar de Minas mas não pode fazê-lo
nunca porque Minas é o Estado da integração nacional.

Quero dizer ao senhor uma coisa: existem outras saídas quando
começamos a expulsar o espírito do mal, não jocosamente, não se achando
o melhor, mas expulsar com oração, crendo, buscando Deus e ouvindo,
porque às vezes a forma é tão deformada que ela primeiro nos tapa o
ouvido. A palavra diz:" quem tem ouvidos para ouvir a palavra, ouça". O
verbo diz isso porque a palavra me convence e me quebra tantas vezes.

Deputado Canarinho, V. Exa. está com urna causa justa e não aceitará
acordo nenhum que não esteja com a verdade, cujo objetivo é derrotar esse
projeto. Cremos que aqui há homens - e observo os que estão no Governo e
não os julgo porque me julgo, não julgo porque sei que eles são
companheiros de fato. Também sou do Governo, minha família votou no
Governador. Agora, senhores, só porque não concordo com um projeto, S.
Exa. verá que nunca lhe fui infiel. Se algum dia, mesmo por brincadeira, S.
Exa. pensou que eu condicionava a votação favorável aos projetos dele às
verbas do PADEM e outras, considera-me um mau caráter, um crápula, e
não merece ser meu Governador.

Se algum dia, por isso foi, aí eu realmente sou, mas Jesus perdoa e
transforma, eu posso nunca mais ser. E o principio.

Estamos convictos e sabemos, senhores, que essas verbas do PADEM são
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repassadas a quem de direito, porque, neste Pais, que não é como nos
Estados Unidos, quem sabe a necessidade do povo é o obreiro local. O
Deputado repassa as verbas, e, muitas vezes, de uma forma maldosa, a
imprensa prejulga e diz que esse dinheiro é do Deputado. Nunca foi. Ele
indica. São verbas. São postos, são agroindústrias, são máquinas, são
projetos de eletrificação, são ambulâncias.

Esta Casa tem o poder do Legislativo. Ela não é presa, porque a palavra
não pode ser presa e aqui se exerce o ministério da palavra, isso é função do
parlamento. Pretendemos, porque assim é comigo e com todos nós, expulsar
essa herança que paira sobre o nosso Brasil, pois, ao se encontrar grande
dificuldade, por menor que seja, enxerga-se primeiramente o povo brasileiro,
a classe média, o povo sofrido.

Deputado Arnaldo Canarinho, muito obrigado, é de coração que vos falo.
V. Exa. está de parabéns, porque combatemos o bom combate.

O Deputado Amaldo Canarinho - Deputado Raul Lima Neto, gostaria de
parabenizá-lo por sua posição adotada nesta Casa, ou seja, uma posição
contrária ao aumento de impostos, principalmente votando contra o Projeto
de Lei n° 1.425197. Eu queria fazer apelo aos nobres colegas, para que
também fizessem um momento de reflexão, pensassem bem e votassem
contra esse projeto, que não é bom para o povo mineiro, não é bom para os
nossos trabalhadores. Por isso, Deputado Raul Lima Neto, você está de
parabéns por defender os direitos daqueles que confiaram em você,
colocando-o nesta Casa, porque só chegamos aqui com o apoio daqueles
que confiaram em nós.

O Deputado Durval Ângelo (Em aparte) - Sr. Deputado Arnaldo Canarinho,
é com alegria que vou usar o seu precioso tempo para discutir o Projeto de
Lei no 1.425197 para aparteá-lo. E uma alegria que vai além da mera questão
política que está sendo discutida neste Plenário. E uma alegria, e V. Exa.
sabe muito bem, que começou nos idos de 1979, quando este parlamentar,
jovem professor, iniciando sua carreira, teve a enorme satisfação de ser
professor de ensino religioso dos seus filhos. A partir daí, aprendi a respeitá-
lo, como homem que venceu com muita luta na vida e conheceu, de forma
clara, o outro lado da realidade social. No entanto, V. Exa. está aqui hoje,
como Deputado, representando o povo de Minas Gerais. Sinto uma alegria
maior ainda por saber que V. Exa. não se furta a esse trabalho, a essa ação
de, realmente, fazer aqui a representação popular. Exercer hoje o mandato é
ter a posição firme e decidida na defesa dos interesses do povo mineiro.

Presenciamos, perplexos, esta Casa aprovar, sem avaliação, sem
discussão, terríveis projetos contrários aos interesses do cidadão do nosso
Estado. Vemos esta Casa não ter posição crítica em relação a um Governo
que sempre a tratou como mero prolongamento do seu palácio. V. Exa.,
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Deputado, dá demonstração correta e séria do que é ser Deputado hoje, em
Minas Gerais.

Infelizmente, há três anos temos clamado no deserto. Um grupo minoritário
de Deputados tentava aqui barrar este trator da bancada governista. V. Exa.,
juntamente com outros Deputados, se alia hoje do lado do povo, contra
impostos de um Governo que, até agora, não diz para queveio em Minas
Gerais. De um Governo que até agora tem como meta demissões de
servidores, sucateamento da saúde, sucateamento da educação, apesar de
manter uma propaganda oficial mentirosa que até usa os trapalhões
verdadeiros, apesar de termos um trapalhão de plantão na Secretaria da
Fazenda. Mas usa-se o verdadeiro para mentir, de forma descarada, ao povo
do nosso Estado.

Deputado Arnaldo Canarinho, é importante que hoje tenhamos V. Exa. na
trincheira dos interesses do povo. Essa é a trincheira real, verdadeira, de um
Deputado eleito pelo povo. É nossa alegria tê-lo aqui como colega e poder
aparteá-lo, no sentido de concordar com todos os argumentos brilhantes e
sérios, como V. Exa. está fazendo.

Como V. Exa., sou também Deputado residente no Município de
Contagem. E somos os únicos. Isso nos alegra ainda mais por saber que não
há concorrência entre nós. Nossa cidade poderia até ter uma representação
maior, até cinco Deputados, porque tem um eleitorado expressivo. E temos
na cidade o trabalho mais cordial possível. Temos em Contagem um
relacionamento de amizade e de respeito que deveria servir de lição para
muitos nesta Casa. Muitas vezes vemos aqui Deputados que, no afã de
galgar o espaço do outro, tratam-no como inimigo, tirando o foco das
questões que são idéias, aspectos ideológicos, e levando-o para questões
eleitorais, questões menores.

Vemos ai, muitas vezes, uma corrida em muitos municípios, que acaba
?	sendo algo fratricida. Aqui dou um testemunho público de que isso não

acontece no Município de Contagem.
E com alegria que hoje os quase 600 mil habitantes da nossa cidade

podem se alegrar por tê-lo como representante neste Plenário, nesta Casa.
;	Podem se alegrar por tê-lo como seu legítimo representante, e que eu possa

partilhar dessa mesma alegria e satisfação do povo do nosso município.
Muito obrigado pelo aparte. Parabéns pela intervenção de V. Exa.
O Deputado Arnaldo Canarinho - Ilustre Deputado Durval Angelo, quero

cumprimentá-lo por suas palavras, por suas colocações. Já conhecemos o
seu trabalho e sempre tivemos certeza de que V. Exa. iria prestar grandes
serviços a esta Casa Legislativa, porque conhece e gosta do que faz, que é
defender o povo, defender o trabalhador. Por isso, Deputado Durval Ângelo,
V. Exa. está de parabéns.



194
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Agradeço a V. Exa. o aparte.

Vou ser bem breve.
Depois de exaustivas 12 horas de debates, procurei ficar atento a todas as

colocações feitas e respeitar os oradores, porque penso que o debate,
quando se trava no campo ideológico, no campo das idéias e das posições
políticas, merece de todos nós o respeito e, acima de tudo, que respeitemos
as pessoas que estão fazendo o seu pronunciamento. È assim que respeito o
pronunciamento de V. Exa., que é um Deputado sério, que tem suas idéias e
posições bem definidas.

Mas gostaria, nobre Deputado Amaldo Canarinho, de dizer que ouvimos
aqui, hoje, algumas colocações que nos causaram preocupações. Acredito
que, quando combate o Governo Eduardo Azeredo, V. Exa. deve ter suas
razões para combater as suas idéias no campo da ideologia. Mas quando V.
Exa. sai desse debate e parte para um nível mais pessoal, as coisas não
acontecem de uma forma ética, e isso nos traz preocupação.

O Deputado Anderson Adauto disse em seu pronunciamento, se não estou
enganado, que lá no Triângulo Mineiro as estradas não estão sendo feitas,
porque o preço do quilômetro de estrada é fiscalizado, mas que outras
estradas estão sendo feitas com preços supervalorizados. Essa é uma
preocupação para todos nós. O que o Deputado Anderson Adauto fez não foi
uma colocação, mas uma acusação séria. Acho que esta Casa não pode
simplesmente fazer "ouvidos de mercador" diante de palavras dessa
natureza.

O Governador Eduardo Azeredo é um homem sério, que merece de todos
nós respeito, porque também nos respeita como parlamentares. E acho que,
em Minas Gerais, o Governo está sendo talhado em cima da seriedade, do
respeito, da probidade, tanto que, após três anos de trabalho à frente do
Estado de Minas Gerais, a "Folha de S. Paulo" de hoje publica uma pesquisa
que garante ao Governador, se as eleições fossem hoje, uma grande
votação, saindo em primeiro lugar.

Mas não quero partir para esse campo. Acho que temos na pessoa do
Governador Eduardo Azeredo um homem que, acima de tudo, respeita o
Estado de Minas Gerais. Se lá no Triângulo as coisas não acontecem, no
Norte de Minas as coisas acontecem. Lá temos os dedos do Governador,
temos as mãos do Governador, temos exemplo do trabalho do Governador
Eduardo Azeredo, não só no astaltamento de estradas mas principalmente
no atendimento às áreas sociais, promovendo a eqüidade.

Agradeço a V. Exa. o aparte. Sentir-me-ia mal se não fizesse esse
desabafo. Temos que tratar as pessoas com respeito. Não podemos, em
cima de posições políticas assumidas, desmerecer todo um trabalho e jogar
lama em cima de nomes que têm o respeito e a confiança do povo de Minas
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Gerais. Agradeço a V. Exa. e peço desculpas se tomei o seu tempo para
continuar com o seu pronunciamento.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Gostei e ouvi atentamente o
brilhante aparte do nobre parlamentar, representante do Norte de Minas,
Deputado Carlos Pimenta. Entretanto, acho que V. Exa. confundiu as
colocações do líder do nosso partido, Deputado Anderson Adauto. Não sei se
V. Exa. acompanhou o seu pronunciamento. Tenho a convicção de que ele
não questionou a honestidade do Governador. Jamais! O que é questionado,
não pelo Deputado Anderson Adauto, mas por mim e por vários outros
Deputados, é a irresponsabilidade desse Governo e do Sr. Governador. Não
questionamos a honestidade do Governador, porque ser honesto, como o
nosso líder disse aqui, e tenho a certeza de que V. Exa. também diria, ser
honesto não é uma qualidade, mas uma obrigação do cidadão. Acho que V.
Exa. confundiu um pouco as colocações do nosso líder Anderson Adauto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos todos

aqui, extenuados, fatigados, na discussão da pauta em regime de urgência,
em reuniões extraordinárias, e não queremos nos alongar muito nem dar a
entender que estamos participando do processo de obstrução. Mas acho
importante que, depois de uma série de reuniões que também vão ao ar, ao
vivo, pela TV Assembléia, os telespectadores também fiquem a questionar o
porquê desse massacre sem tréguas ao Governador Eduardo Azeredo pelos
oradores que por aqui passam sucessivamente. Acredito que cada um de
nós, com a sua convicção, também tenha que dar a sua contribuição a esse
processo de debate.

Inicialmente queremos dizer que estamos aqui para votar favoravelmente
ao projeto de lei que dispõe sobre o IPVA. E por que o fazemos? Em reunião
recente, manifestamo-nos com o seguinte ponto de vista, repetindo palavras
do Deputado Miguel Martini: precisamos dar govemabilidade ao Estado de
Minas Gerais. Se nos propugnamos por aumento de salário do funcionalismo
e, ao mesmo tempo, nos opusemos a todas as medidas para procurar
aumentar a arrecadação e fazer face aos compromissos de investimento e
custeio, inclusive da folha salarial, seremos parlamentares incoerentes e
insensatos. Naquela ocasião, dizíamos que éramos contrários ao mecanismo
arrecadatório que são as privatizações.

E não vamos citar as empresas privatizadas ou a serem privatizadas, com
exceção dos Bancos estaduais, com cuja privatização concordamos de corpo
e alma, porque não vemos sentido mais em o Estado manter Bancos que
não conseguem competir com os comerciais e, ao mesmo tempo, servem
para uma série de fatores de pressão política. Votamos favoravelmente à
abertura da COPASA-MG, como também à venda de parte das ações da
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CEMIG. Mas julgamos que empresas estratégicas como a CEMIG, a
PETROBRÁS e o Banco do Brasil devem ter o controle acionário do Estado,
portanto nossa presença na tribuna é também para louvar o mérito do
Governador Eduardo Azeredo.

Voltando ao nosso ponto de vista, gostaríamos de dizer que não só
podemos atirar pedras no Governo, ternos de reconhecer, também, a sua
atuação em diversas áreas. E, quando se diz que não há investimentos, não
podemos ficar omissos, porque conhecemos, na área de rodovias, por
exemplo, o trabalho operoso do Governo Eduardo Azeredo. Conhecemos
estradas inteiramente restauradas no Sul de Minas, como o trecho de
Alfenas, Campos Gerais, Boa Esperança; conhecemos a restauração,
praticamente a feitura de uma nova rodovia, do trecho Amado, Alterosa,
Conceição Aparecida. Sabemos das obras de duplicação da Rodovia Fernão
Dias, da MG-50, Sete Lagoas-Belo Horizonte. Não podemos ficar calados
diante disso, não podemos nos esquecer de outras rodovias que foram feitas,
como a de São Tiago, nas imediações de Lavras, e tantos outros trechos já
inaugurados. Portanto, essa é a nossa posição. E quando nós, do PPS,
votamos esses aumentos de impostos, inclusive o IPVA, nós o fazemos em
nome da govemabilidade, em repúdio aos processos de privatização do
Governo Federal e, ao mesmo tempo, em repúdio á diretriz do Governo
Federal que inibe os Estados financeiramente, no caso, a Lei Kandir..

Só lamentamos que o alto escalão do Governo, como o Secretário João
Heraldo, venha â Assembléia defender, com unhas e dentes, a política do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, a qual repudiamos, embora
saibamos da afinidade entre o seu e o Governo Eduardo Azeredo. Acredito
que os Governadores de Estado estão na mesma situação dos Prefeitos e
dos Deputados, que querem o bem-estar de suas regiões e fazer o seu
trabalho, mas estão inibidos pela diretriz do Governo Federal, que realmente
necessita ser mudada.

Queremos voltar a um assunto, porque temos uma grande admiração pelo
colega Antônio Roberto, a quem julgamos um dos mais puros e
benevolentes Deputados desta Casa. Durante a sua fala, no processo de
discussão, ele foi abordado pelo não menos brilhante Deputado Ermano
Batista, quando falava sobre a palavra masoquismo. Gostaria de aproveitar
o ensejo para tentar restabelecer o vernáculo no episódio do debate havido
entre os dois Deputados. Na verdade, masoquismo é um substantivo
masculino que deriva de uma perversão sexual, originária do escritor
austríaco Leopoldo Saches Masoc. Mas, como as palavras mudam ao longo
da história, e isso, na literatura, é conhecido como romance, a palavra
masoquismo tem, hoje, no dicionário, outro sentido que não aquele de fundo
erótico abordado pelo brilhante colega Deputado Ermano Batista, que é a
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pessoa sentir prazer pelo sofrimento, sem nenhuma conotação erótica.
Acredito, sim, que a outra palavra dita pelo colega Ermano Batista, algofilia,
essa, sim, tem mais conteúdo erótico do que o masoquismo. Portanto,
acredito que, no calor do debate, todos nós tropeçamos. Como disse o
Deputado Raul Lima Neto, todos nós cometemos erros e gafes. Isso é
passível de compreensão pelos momentos que vivemos e pela prolixidade
que se exige no processo obstrutivo. A nossa fala era só para enaltecimento
do ponto de vista do Governador Eduardo Azeredo e o reconhecimento,
também, de sua capacidade; nosso repúdio à diretriz do Governo Federal e o
restabelecimento do vernáculo à língua portuguesa, a última flor do Lácio,
inculta e bela.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Andrade - Nobre Deputado Marco Régis, quero

agradecer as palavras de elogio ao seu pronunciamento. E claro que não
tenho o dom da palavra que V. Exa. tem. Eu é que elogio a clareza do seu
pronunciamento e a forma como conduziu o seu raciocínio, do começo até o
final. Concordo plenamente com o ponto de vista do nobre Deputado, de ser
contrário às privatizações. O Estado deve ter o tamanho das diferenças
sociais de seu povo, deve ser tão grande quanto as diferenças sociais. E
claro que Estados como a Inglaterra e a Suíça podem ser menores que o
Brasil, uma vez que, no nosso País, as diferenças sociais são muito maiores.

Concordo plenamente quando V. Exa. diz que o Estado não deve atuar em
determinados setores. Evidentemente, não há razão para ele ser
comerciante ou competir com determinados produtos no mercado. Pelo
sentimento que tivemos, V. Exa. é contrário ao aumento dos impostos.
Entende as obras que são feitas pelo Estado, mas parece que vai votar de
acordo com o projeto do IPVA, mas contrariando o seu sentimento socialista.
V. Exa. deixou bem claro que vai votar a favor do IPVA por decisão
partidária, para acompanhar o bloco ao qual V. Exa. pertence. Mas o seu
sentimento de cidadão mineiro entende que, nesse momento de dificuldade
por que passa hoje todo o povo mineiro, não há por que haver aumento de
impostos.

Concordo com V. Exa. também quando diz, muito claramente, da grandeza
do Governador Eduardo Azeredo. Conheço o Governador, sei da sua
grandeza, do seu espírito público, da sua honestidade e seriedade. Sem
sombra de dúvida, acho que nenhum Deputado nesta Casa pode discordar
disso. Concordo também com o Deputado Carlos Pimenta, que não
podemos, de forma alguma, manchar a figura do Governador. Devemos
discordar, sim, do seu comportamento como homem público, da forma
como, às vezes, tem atuado, omitindo-se, deixando que a sua assessoria
fale mais alto. Mas, em momento algum, duvido da sua honestidade e
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seriedade. E um homem trabalhador, de uma família trabalhadora, enfim, é
um homem que erivermelha. Quando você conversa com ele, e o assunto o
contraria, o seu sentimento vem à sua face claramente. Quando
conversamos com o Governador Eduardo Azeredo, sentimos as suas
reações muito claramente. E quem externa essas reações é porque
realmente tem vergonha e sentimentos profundos.

Estou convicto de que agora não é o momento propício para aumentar a
carga tributária. É esse o meu sentimento, e senti que o nobre Deputado
também compartilha dele. Concordamos que deve haver um equilíbrio das
contas do Estado, o déficit público deve acabar, sem sombra de dúvida, e o
Estado não pode continuar com um déficit crescente da forma que vem
acontecendo. Mas, para isso, tem de haver criatividade. Não é apenas
sobrecarregar, cada vez mais, o contribuinte. Vai chegar um momento em
que o contribuinte, o cidadão mineiro não vai conseguir mais sobreviver com
essa carga tributária tão alta, principalmente neste momento de grande
dificuldade.

E preciso que nós, como Deputados, discutamos melhor cada projeto que
vem a esta Casa, seja de iniciativa do Executivo, seja de iniciativa do
Legislativo. Que esses projetos sejam discutidos à exaustão para chegarmos
a bom termo, chegarmos a um ponto em que se consigam melhores
resultados para o povo mineiro. É isso que propomos, e estou convicto disso.

Não estou aqui apenas obstruindo votação de projeto. Estou convicto de
que não é o momento para aumentarmos a carga tributária. Tivemos o
aumento do ICMS, e chegaram outros projetos aqui das taxas judiciais,
sempre trazendo uma carga maior para o contribuinte. Gostaríamos muito
que houvesse, nesse final de discussão, na reta final, um entendimento para
que o IPVA não tivesse esse aumento de 33% proposto, inicialmente, pelo
Governo e que permanece no relatório final. Então, Sr. Presidente, quero
agradecer o aparte ao Deputado Marco Régis. Muito obrigado.

O Deputado Anderson Adauto - Eu estava aqui, apenas mudei de lado. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, estou ocupando o microfone, neste momento,
exatamente para poder esclarecer uma questão.

A questão do custo de obra pública no Brasil, todo mundo sabe que é uma
caixa-preta. Vivemos num Pais onde o salário mmmc é 115 do valor pago
nos países de Primeiro Mundo, e as obras públicas custam o dobro do que
custam nesses países.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é claro que podemos constatar que
existe alguma coisa errada no meio do caminho, e essas coisas erradas são
exatamente as campanhas políticas. Todos nós sabemos que, ao invés de
serem custeadas pela sociedade, são custeadas pelos empresários. Todo
mundo sabe que a campanha política neste Pais custa muito dinheiro. E se a
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sociedade brasileira não acolhe os seus homens públicos, alguém está
acolhendo. E o financiamento de campanha, na maioria das vezes, vem,
exatamente, do custo de obras públicas, muitas delas superfaturadas.

Eu apenas constatei, não quis acusar ninguém. Posso chegar a um pomo,
no próximo ano, quando eu tiver as informações complementares, que já
solicitei, do custo dessa obra que está sendo feita aqui, a complementação
do anel rodoviário, obra para a qual já foi feita a concorrência há muitos
anos, com preços altíssimos. E o Governo teve a maior pressa em resolver.
Enquanto uma outra obra, no Triângulo Mineiro, comunitária, de cujo
processo todos ali participamos, discutindo custo, solicitando orçamento de
modo informal, em cima do DER-MG, chegamos a um custo. Apenas para
que fique registrado, na mesma região, para uma obra já licitada pelo DER-
MG, de Iturama a Campina Verde, o valor do quilômetro fica em
R$350.000,00, Deputado Carlos Pimenta. Essa outra obra, nas mesmas
condições, porque no processo de parceria, sob todos os aspectos, vai
chegar a mais ou menos R$130.000,00 a R$150.000,00.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que nós procuramos dizer é que
existe naturalmente uma constatação, pois as duas obras são feitas nas
mesmas condições.

E vou dizer aqui, quando os Deputados retomarem das férias, a quanto
está saindo o quilômetro dessa obra, que está sendo feita em regime de
parceria com a FIAT, e os senhores irão assustar. Para realizar essa obra o
Governo teve a maior pressa, todos os assessores diretos do Governador e
do Vice-Governador tiveram pressa em resolver, porque o custo era alto.
Mas pela nossa, do Triângulo, para a qual conseguimos baixar o preço do
quilômetro, o Governo não se interessou. Fiz hoje apenas uma constatação.
Quando tiver o custo da outra obra, o que terei detalhadamente no mês de
janeiro, ocuparei a tribuna, numa outra linha, levantando suspeição. Não
aceito e não admito, como triangulino, que o Governo use dois pesos e duas
medidas. Essa conversa de que se trata de perseguição política é conversa
fiada. O que existe no meio é o dinheiro, e eles têm pressa em resolver a
questão quando se trata de uma obra cara. A outra, como o quilômetro é
baratinho, o Governo vem enrolando há dois anos e meio. Meu muito
obrigado, Sr. Presidente.	 -

• Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, Deputado Tilden Santiago, que muito nos alegra com sua
presença neste Plenário, hoje, ao final da tarde. E bom que possamos
esclarecer a quem nos vê e nos ouve neste momento que a ação que
estamos desenvolvendo no Plenário é uma ação obstrutiva. O que vem a ser
obstrução? Obstrução é o instrumento que a minoria parlamentar tem para
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forçar o recuo do Governo ou fazer negociação de pontos fundamentais em
relação ao projeto. A obstrução é, de alguma forma, a garantia de que a
minoria não vai sofrer impunemente o rolo compressor da maioria. A história
tem mostrado, Srs. Deputados, que nem sempre a maioria tem razão, nem
sempre as decisões de eventuais maiorias parlamentares acabam sendo as
decisões mais acertadas. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos
obstruindo. Queremos ter claro que a nossa obstrução tem também sentido
de chamado dos Deputados governistas à reflexão. V. Exas. não estão
pressentindo, percebendo o absurdo que esta Casa está fazendo no apagar
das luzes do final do período legislativo. O Governo encaminhou para esta
Casa o pacote econômico, o seu saco de maldades, que vai, mais uma vez,
onerar a produção no Estado, que vai, mais uma vez, onerar o contribuinte
mineiro. O aumento da energia elétrica foi de 18% para 25%, o aumento das
taxas judiciárias e extrajudiciárias foi o maior de que já se tem notícia no
Legislativo de Minas Gerais. E, agora, fazendo parte desse saco de
maldades, vemos o aumento do IPVA. O IPVA que o Governo insiste, numa
inflação de 5%, em aumentar em 33% ou 50%, conforme denunciou o nosso
decano nesta Casa, o Deputado do PDT, lbrahim Jacob.

V. Exas. não estão percebendo que há três anos os servidores públicos
deste Estado não têm aumentos salariais, como, em geral, todos os
trabalhadores de outros setores produtivos. V. Exas. não estão percebendo
que esse pacote, esse saco de maldades do Governador Eduardo Azeredo,
não irá resolver o fundamental, o problema de caixa do Estado. Não precisa
ser economista, não precisa ser grande entendido em finanças públicas para
perceber onde está o carne da questão, dos problemas da dívida pública do
Estado de Minas Gerais. Basta vermos que a dívida mais que triplicou,
porque, de menos de R$4.000.000.000,00, hoje está em
R$14.000.000.000,00. Basta vermos a insolvência do Estado no que se
refere à receita, que chegou a R$500.000.000,00 por ano com a Lei Kandir.
O secretário da desorganização fazendária do Estado dizia que o Estado
ganharia com a Lei Kandir, porque o Governo Federal faria as
compensações devidas. Mas isso não aconteceu, pois o Sr. Fernando
Henrique Cardoso, quando começou a perder parte dos cinco dedos das
mãos e pediu que esquecessem tudo o que havia escrito, esqueceu também
os compromissos feitos com o Governador.

Portanto, hoje, o problema central das finanças públicas do Estado
brasileiro, o problema central da crise do setor público do Brasil está, antes
de tudo, nos juros da dívida pública; está, antes de tudo, no Governo
Federal, que se rendeu às políticas neoliberais; está, antes de tudo, no
Governo Estadual, que não soube resistir ao rolo compressor do Governo
Federal. Tivemos o Governo do PT, no Distrito Federal, que soube resistir;
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tivemos o Governo do Covas, do PSDB, em São Paulo, que soube resistir.
No entanto, o Governador Azeredo, talvez mal orientado pelo "João
Trapalhão do IPVA", não teve a mesma postura e a mesma resistência.

Assim, Srs. Deputados, o ceme da crise do setor público em Minas Gerais
existe em vista desse rendimento, em vista de o Governo Estadual haver
sucumbido ao poder do Governo Federal. Não é aumentando o IPVA em
33%, aumentando o ICMS em 40%, não é procurando enxugar gelo que a
crise do Estado será resolvida. Pode-se vender até a coleção de tampinhas
do Governador que não teremos como pagar a dívida pública do Estado de
Minas Gerais. Pode-se vender o Palácio da Liberdade que não se terá como
pagar os juros da divida pública do Estado de Minas Gerais. Pode-se até, Sr.
Presidente, vender o patrimônio do IPLEMG, que é o Instituto de
Aposentadoria dos Deputados, porque também não se pagará a dívida
pública de Minas Gerais.

A questão central está no fato de que o Governo deveria ter resistido a
essa corrente neoliberal, deveria ter dito um "não" firme, pois teria o apoio da
Oposição nesta Assembléia. No entanto, ele não fez dessa forma. Por isso,
discordamos do aumento dos impostos, porque ele nada irá resolver, são
medidas paliativas, pois logo em seguida a crise voltará ou nem se chegará
a dirimir tal questão.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Muito obrigado, Deputado Durval
Ângelo. Antes de entrar na discussão que pretendo fazer, quem expressar a
nossa alegria pela presença em nosso meio do amigo e combativo Deputado
do PT, Deputado que tem defendido Minas Gerais com muito afinco e que
muito nos honra e alegra tê-lo no Congresso Nacional, Deputado Tilden
Santiago. Venha sempre, será um prazer para todos nós poder recebê-lo.

Deputado Durval Ângelo, quero concordar com V. Exa. com , relação ao
"Imperador" Fernando Henrique Cardoso. Concordo, porque é um homem
que, na história da política brasileira - sem ser agressivo, apenas quero
explicitar o sentido da palavra -, sempre teve atuação muito medíocre.

A cada vez que fazia um pronunciamento tinha dificuldades de se
expressar, não conseguindo dizer exatamente o que queria, como não
consegue até hoje, fazendo justificativas após declarações desastrosas,
talvez pela amnésia que ele sofra, pois já se esqueceu até do que escreveu
e exige que o povo brasileiro esqueça também. Só que não sofremos de
amnésia, somos pessoas sãs.

Quero concordar nisso, sim. Esse Presidente da República, para se
perpetuar no poder, deixou o País à mercê de um sistema financeiro
internacional, sabendo dos riscos que corria. Porque, quando ele optou pelos
juros altos e pelo câmbio para a estabilização da moeda, sabia que corria
riscos, só que ele sabia também - por haver riscos - que deveria ter feito as
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reformas que este Pais exigia para transformar o plano de estabilização em
um plano econômico que ainda não temos.

Foi aí que ele errou mais uma vez. Errou por quê? Porque avaliou mal,
sim. Pensou somente em si, no seu narcisismo, e esqueceu, inclusive, que
ele faz parte de um partido. Esqueceu os seus companheiros de primeira
hora. Esqueceu-se de tudo e de todos, talvez justificado pela amnésia que
possui. Está atropelando este País. Atropelou o Congresso Nacional, que, aí
sim, por falta de partidos sérios se curvou diante da vontade do Imperador.
Este País exigia uma reforma tributária e fiscal, uma reforma previdenciária,
uma reforma administrativa, porque não suportava mais o que o plano de
estabilização econômica trazia. Se não sabia, pelo menos deveria saber que
nem a União, nem os Estados e municípios estavam preparados para um
processo, um regime inflacionário. Quem mais ganha, quem mais se
beneficia num processo inflacionário são os órgãos públicos, a União, os
Estados e os municípios.

E, para que esses Estados e municípios se ajustassem, era fundamental
que a lei federal contemplasse as reformas administrativa, tributária e fiscal.
Depois, ele poderia pensar em discutir se o Pais queria ou não reeleição.
Mas aí ele estaria pensando nos outros e não nele. E ele optou, narcisista
como é, por ele mesmo, a todo custo. Não mediu as conseqüências, e agora
estamos nós, o nosso País, jogados às circunstâncias do momento.

Hoje, infelizmente, não temos mais que nos preocupar se o índice da
BOVESPA subiu ou desceu, se o índice da Bolsa do Rio de Janeiro subiu ou
desceu, mas temos que nos preocupar se o índice no Japão subiu ou
desceu, porque aquilo que acontecer lá vai ter repercussão imediata aqui, e
não estamos preparados para isso.

Em razão disso, quero, para encerrar, dizer que não é Minas Gerais
somente, é o Espírito Santo, é São Paulo, é o Rio Grande do Sul, é o
Paraná, é o Ceará, é Pernambuco, é o Mato Grosso, todos, sem exceção,
estão procurando se defender. V. Exa. disse que Mário Covas gritou, mas ele
não precisa gritar, porque tudo é para São Paulo, porque ali está o interesse
maior do Sr. Imperador Fernando Henrique Cardoso. Mas Minas Gerais,
porque não é interesse desse Imperador, porque ele tem outros interesses
politicos neste Estado - e isso não inclui o seu companheiro, o Governador
Eduardo Azeredo, pelo contrário-, é excluído, da mesma forma como ocorre
com o Rio. Em São Paulo, ele tem um acerto com Mário Covas.

Aí, sim, ficamos fragilizados. Por isso acho que, diante dessa realidade e
entendendo este momento, precisamos dar ao Governo, mesmo que seja
temporariamente, condições, porque acreditamos, sim, que a Lei Kandir será
benéfica para Minas Gerais em médio e longo prazo. E agora, que deveria
ter sido compensada, o Governo Federal, que assumiu o compromisso,
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descumpriu a sua palavra. Por isso, as conseqüências são mais danosas
ainda para este Estado.

Então, gostaria de dizer, Deputado Durval Angelo, para não mais tomar o
seu tempo, e agradecendo este aparte, que concordo plenamente com V.
Exa. O Presidente, ou o Imperador Fernando Henrique Cardoso, esqueceu-
se, inclusive, possivelmente pela política que está imprimindo a este País, de
que é do Partido da Social Democracia Brasileira e de que ele próprio
escreveu o programa do PSDB. Ele escreveu, mas se esqueceu dele,
preferindo outras opções.

Dessa forma, neste momento, vejo com menor responsabilidade, sem
dúvida nenhuma, os que estão governando os Estados e, principalmente, o
Governador Eduardo Azeredo, que está procurando dar govemabilidade ao
Estado de Minas Gerais, porque, sem ela, não teremos salário para o
funcionalismo, segurança, saúde, não teremos o mínimo que esta nação
mineira precisa.

O Deputado Durval Angelo - Deputado Miguel Martini, irmão de fé e
caminhada, o pronunciamento de V. Exa. tem que ficar registrado nos anais
desta Casa como um dos mais lúcidos de análise do que representa hoje o
Governo Federal FHC ou, como V. Exa. disse, do Imperador Femando
Henrique Cardoso 1.

O pronunciamento de V. Exa. traz urna luz fundamental sobre o que
representa hoje a tão propalada intemacionalização da economia, que, antes
de tudo, é um processo de financeirização mundial do capital, um processo
lesivo aos interesses nacionais, porque se desconhece a idéia básica de
nação. E um processo, antes de tudo, lesivo ao setor produtivo, porque o
capital sem pátria acaba se perpetuando na ciranda financeira, na
especulação.

Mas quero somente discordar de um aspecto do que V. Exa. falou.
Realmente, os Estados, do ponto de vista econômico, ficaram indefesos
diante desse dragão, dessa política, dos interesses já elencados por V. Exa.
Só que os Estados têm força política e poderiam percorrer, através de seus
Deputados, com a presença dos Governadores no processo, um caminho
diferente. Um caminho que não permitisse que um Presidente da República,
num processo de "fujimorização" da política nacional, concentrasse tantos
poderes em suas mãos, levando os Estados à situação indefesa em que se
encontram hoje: de pires nas mãos, reivindicando pequenas migalhas que
caem da mesa maior. Aí, nobre colega, o Estado de Minas Gerais, com seus
53 parlamentares, teria uma contribuição muito grande a dar nesse processo.
Aqui está o Deputado Federal Tilden Santiago, que sabe muito bem que, se
mais alguns Deputados se perfilassem na denúncia dessa política nociva aos
interesses nacionais, muita coisa poderia mudar no cenário da política
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nacional e internacional. O papel do Congresso Nacional foi fundamental no
sentido de criar essa estrutura que está levando à insolvência o Estado
brasileiro, com os interesses escusos do capital internacional. Aí, os
Governadores, entre eles o Governador Eduardo Azeredo, não precisavam
se assentar na primeira fila do Professor, ou Presidente, ou "Imperador"
Fernando Henrique Cardoso. Ele poderia muito bem ter tido urna ação de
rebeldia, juntamente com sua bancada, no Congresso Nacional.
Infelizmente, esse processo não aconteceu.

Mas retornando, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a discussão que
fazíamos, há pouco, a respeito do debate sobre o IPVA e da justificativa da
nossa obstrução neste Plenário, não temos maioria. Se ele entrar em
votação, quem ficará com a conta amarga, Deputado Francisco Ramalho,
será o contribuinte de ltaúna; Deputado Bené Guedes, será o contribuinte da
Zona da Mata; Deputado Carlos Pimenta, será o seu eleitor do Norte de
Minas; Deputado Alberto Pinto Coelho, será o seu eleitor da cidade de
Ganhães; Deputado Marco Régis, será o seu eleitor do Sul de Minas.

Então, nós precisamos dar uma resposta a tudo isso e não podemos
permitir que o cidadão mineiro, eleitor dos Srs. Deputados, seja
responsabilizado por esse processo tão bem caracterizado pelo Deputado
Miguel Martini. Nós podemos, sim, resistir neste Plenário. E a obstrução é a
chamada dos senhores à resistência. Tenho a certeza de que o eleitor do
Deputado Wilson Pires, de Teôfilo Otôni, muito se alegrará ao ver aqui sua
postura combativa contra um imposto que acaba jogando a responsabilidade
da crise sobre o cidadão daquela região.

Então, podemos, sim. Com a obstrução, podemos dizer não ao aumento do
IPVA e fazer desta tribuna uma trincheira de Luta em defesa do contribuinte,
dando a demonstração da nossa força e forçando o Governador a tomar uma
atitude diante dessa política federal nociva e lesiva ao nosso Estado.

O Deputado Miguel Martini falou que temos uma monarquia em nível
federal. Acho que, se não temos uma monarquia em nível estadual, pelo
menos temos um parlamentarismo.

Isso porque o "primeiro-ministro" deste Estado, o Secretário da Fazenda, o
Sr. "João Trapalhão do IPVA" já editou a medida provisória do IPVA Num
desrespeito a este Poder, quando aqui tramitava o projeto, num desrespeito
ao contribuinte, que aguardava o pronunciamento deste Poder, ele mandou
imprimir 1.664.000 e mais algumas guias de arrecadação de IPVA. E, mais
ainda, encaminhou para 300.000 contribuintes o imposto já majorado em 4%,
nas datas previstas no projeto original do Governo. Então, o "primeiro-
ministro", o "João Trapalhão", editou a medida provisória do IPVA. Srs.
Deputados, qual é a nossa atitude diante disso? Além da situação da
cobrança de imposto, podemos muito bem resgatar a dignidade desta Casa,
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podemos muito bem dizer não à medida provisória, podemos muito bem
dizer que não queremos "primeiro-ministro" neste Estado, queremos um
Governador que governe, que não seja joguete nas mãos dos outros, que
realmente retorne as rédeas deste Estado, que não permita que o grupo do
Hélio Carda mande nos destinos de Minas Gerais, que ele seja, de fato, o
Governador. E que o Vice-Governador não acabe fazendo o que está
fazendo, anunciando venda da COPASA, sendo desmentido pelo
Governador, anunciando venda da CEMIG, sendo desmentido pelo
Governador, anunciando demissões de servidores, sendo desmentido pelo
Governador. Quem é que manda neste Estado? Nós temos, realmente, aqui
também urna monarquia e urna Rainha da Inglaterra, que reina mas não
governa, e um "primeiro-ministro", que tudo decide, que em tudo manda.
Então, Srs. Deputados, está na hora de esta Assembléia dizer bem claro,
não só em relação ao IPVA, mas em relação até ao resgate do Poder
Legislativo, não a esses abusos. E a nossa expectativa. E é bom que o
telespectador tenha isso claro ao ver que estamos aqui há vários dias
obstruindo, como ficamos esta madrugada até 2 floras da manhã, e ternos
certeza de que ficaremos até as 2 floras da manhã seguinte, ficaremos até
as 2 horas do dia 31 e, se for preciso, passaremos aqui o "reveillon", para
não permitir, com nossa obstrução, que o Governo vote esse projeto do
IPVA, nem que seja pela dignidade desta Casa, nem que seja por respeito ao
contribuinte, nem que seja por compreeder que se não levantarmos a cabeça
agora, não vamos ter condições de fazê-lo no ano que vem, numa
oportunidade muito especial, no dia 4 de outubro, quando o Deputado Paulo
Schettino for procurar os seus companheiros de Polícia Civil e dizer: "Exerci
o meu mandato de quatro anos, por isso quero, Policial Civil, Delegado Civil,
continuar representando-os por mais quatro anos nesta Casa." E vai poder
dizer: "Votei a favor da polícia nesta Casa, votei a favor da família policial,
votei contra o imposto de IPVA." Vai poder olhar nos olhos dos seus colegas
de farda e dizer, alto e bom som, da sua posição, da sua firmeza, da sua
dignidade. E aí, Deputado Miguel Martini, também para o segmento
importante que V. Exa. representa e que, de alguma forma, dignifica a
própria representação da Igreja Católica, V. Exa. poderá dizer, olhando nos
olhos deles, que também pode continuar mais quatro anos exercendo o
mandato, porque o exerceu com dignidade e também votou contra o
aumento do IPVA, também deu uma demonstração de que não jogou nas
costas dos contribuintes o custo de uma política lesiva e nociva ao Estado.
Então, é isso que esperamos. Estamos aqui imbuídos do mais alto ideal, da
mais afta convicção, da maior certeza de que esse imposto não passará
nesta Casa. Acreditamos que cada Deputado que aqui está, que cada
Deputado que representa sua região saberá, antes de tudo, representar o
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povo, representar os interesses maiores deste Estado, os interesses maiores
que estão sendo traídos por essa política empreguista, por um Governo que
não soube dizer não. E tem um poema dedicado a Maiakovsky que diz mais
ou menos assim: "Na primeira noite, ele se aproxima do seu jardim e colhe
uma flor, e você não diz nada. Na segunda noite, mata o seu cão, rouba
seus pertences, e você não diz nada.

Na terceira noite, rouba a voz de sua garganta, e, como você não disse
nada, agora não pode mais dizer nada." Então, Srs. Deputados, é O
momento de falarmos, é o momento de gritarmos, alto e bom som, que
somos contra o imposto, que não aceitamos lançar nas costas do
contribuinte esse imposto lesivo ao Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Anivaldo
Coelho.

O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, ocupamos esta tribuna, acompanhando os companheiros do
PMDB, os companheiros da Bancada do PT e alguns companheiros da
Bancada do PDT. Queria iniciar o meu pronunciamento pedindo ao
Presidente que chegue num acordo com seus companheiros de bancada,
porque o nosso tempo não vai poder ser todo preenchido. Tínhamos uma
hora, que foi trocada para meia, devido ao regime de urgência pedido para o
projeto. Uma reunião vai se encontrar com a outra. Eles estão ali negociando
como chegaremos a um acordo a respeito desse tempo. Mas, com relação a
esse projeto, eu dizia agora para o companheiro Ivo José, que recebemos
hoje em nosso gabinete alguns moradores de Belo Horizonte, que nos diziam
não estar entendendo o debate que está ocorrendo nesta Assembléia. Essa
discussão está sendo muito boa para que eles entendam o que é esse
projeto do IPVA. Fizemos um compromisso com essas pessoas que estão
em casa e queríamos uma hora para que pudéssemos ler todo o projeto.
Vamos começar lendo, dando algumas explicações porque, segundo ficamos
sabendo, 20% da população de Belo Horizonte está assistindo a esse
programa da Assembléia. E por isso que nós, que achamos que esta Casa e
a Casa de Brasília, do Deputado Tilden Santiago, ao invés de elaborarem
novos projetos, deveriam fazer uma análise para acabar com um pouco de
leis deste Pais.

E lei demais, e muito poucas estão sendo cumpridas. Então, quem sabe na
próxima eleição, teríamos o compromisso dos Deputados, tanto os de Minas
quanto os de Brasília, para que fizéssemos um grande mutirão para acabar
com um bocado dessas leis, porque muitas delas nem cumpridas são.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Muito obrigado por este aparte.
Respondendo ao Deputado Durval Angelo, quando ele fala sobre o reajuste
do IPVA, que os parlamentares vão votar, quero dar algumas explicações,
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primeiramente para os 20% que V. Exa. diz que estão nos assistindo pela
televisão. Acho, inclusive, que a Globo deve estar muito preocupada, porque
já estamos com 20%, índice muito próximo ao da Globo. De qualquer
maneira, é preciso dar algumas explicações, como V. Exa. está querendo
fazer. Estou trabalhando nessa mesma linha.

Em primeiro lugar, quando um governador é eleito, ele é eleito para
governar. Os que não conseguem ganhar as eleições vão fazer oposição, e
isso é salutar. É bom que haja situação, é bom que haja oposição. Mas há
uma pequena diferença. Para quem está com a Situação, quanto melhor
estiver o desempenho do Governo, melhor para ele. Já para a Oposição,
quanto melhor estiver para o Governo, pior para a oposição. Então, a
oposição é mais ou menos o seguinte: quanto pior melhor. Para o Governo é
diferente. Com a responsabilidade de fazer uma boa administração, tem de
buscar os meios para conseguir bom desempenho durante o seu período. A
primeira coisa que tem de ficar muito clara é isso: quem está na Oposição
torce para as coisas irem mal, quem está na Situação faz de tudo para se
conduzir bem.

Em segundo lugar, devo dizer que o projeto do IPVA, da forma como veio
do Governo, este parlamentar também não vota. Tenho de dizer isso, como
disse desde o primeiro discurso aqui, e até este momento ele é o mesmo.
Acho que devemos incluir aeronaves e embarcações, sim. Acho que deve
ser modificado o índice que veio do Governo para cá, sim. Essa vai ser a
contribuição que a Assembléia vai dar, mas causando o menor transtorno
possível, para que aqueles que ainda têm um pouquinho de condições
econômicas possam permitir que aqueles que não têm nada tenham pelo
menos aquilo que é necessário para a sua vida com dignidade. Muito
obrigado.

O Deputado Anivaldo Coelho - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Miguel Martini. Só gostaria de dizer que não estou entendendo bem a
posição do Deputado. Há alguns minutos atrás, o Deputado, que há menos
de três meses saiu do PSDB, há 5 minutos atrás estava questionando o
Presidente da República, do PSDB. Então, fica complicado para se entender
o Deputado agora falar que a Oposição pratica o "quanto pior melhor". Então,
Deputado, vamos manter um pouco de coerência, para que os 20% da
população de Belo Horizonte - não é a do Estado - possam entender a
posição do nobre Deputado. Isso tudo ficou complicado. Há poucos minutos
V. Exa. criticava o "Imperador" - segundo as palavras de V. Exa. - Fernando
Henrique. Então, novamente, cedemos o aparte, para que V. Exa. possa se
explicar para quem está em casa nos vendo.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Agradeço a V. Exa. e repito:
"Imperador" Fernando Henrique Cardoso. Não concordo com a sua política e
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faço oposição a ele. Quanto ao Governador Eduardo Azeredo, fiz campanha
para ele e fui aliado dele enquanto correligionário, enquanto membro do
mesmo partido, o PSDB.

Hoje meu compromisso pessoal é dar sustentação a esse Governo, que
considero ético, moral e sério. E, acima de tudo, tenho que representar meu
povo aqui. Fui eleito pelos mineiros para cuidar dos seus interesses.

Então, como eu considero que o Governador Eduardo Azeredo está
fazendo um bom governo - se eu tivesse tempo daria os números para V.
Exa., pois esse é um Governo sério, honesto. Darei aqui somente dois
números: o Brasil teve um crescimento industrial de 1,4%, e nós crescemos
4,5%. Minas Gerais está sendo modelo na área de educação para o Pais
inteiro. O País cresceu 1,6% na prestação de serviços, nós crescemos 4,8%.
São números que vão mostrando a competência do nosso Governo. Então,
tem toda a coerência o meu discurso.

Discordo, como já disse, das medidas que o "lmperado( Femando
Henrique Cardoso está tomando, pois ele errou nas prioridades, continuarei
combatendo-o aqui. Mas também digo que, em relação ao Governador
Eduardo Azeredo, Governo para o qual eu pedi votos e o qual apoiei, fui do
partido dele até este momento, apesar de ter toda a independência de apoiar
ou não, pois não tenho nenhum outro compromisso, não devo nenhum favor,
faço, porque considero que é o melhor para Minas e continuarei defendendo
aquilo em que eu acredito, de acordo com as minhas convicções.

O Deputado Anivaldo Coelho - Novamente agradeço o aparte do Deputado
Miguel Martini e gostaria só de lembrar ao Deputado que o PT também
apoiou o Governador Eduardo Azeredo no segundo turno das eleições.
Então, não estamos aqui fazendo oposição querendo o pior, para que, de
repente, o nosso candidato, no ano que vem, possa ganhar as eleições.

Gostaria já de ir perguntando para o Presidente, porque o nosso tempo
está encerrando, está chegando a hora da outra reunião, como vai ficar?
Teremos o tempo depois? Gostaria que o Presidente já fosse explicando,
porque, na realidade, eu nem comecei o meu pronunciamento. Tomo a
repetir que tivemos algumas visitas na Assembléia, hoje, pedindo que
colocássemos o que é esse projeto, porque muito pouca gente em casa está
sabendo.

Gostaria de chamar a atenção até dos Deputados que estão fazendo
obstrução, porque não estamos discutindo dirflo o projeto. Há coisas nesse
projeto que o povo merece entender. Então, Sr. Presidente, nosso tempo
será até as 20 horas?

O Sr. Presidente - Na realidade, o ilustre Deputado ainda tem 19min14s.
No entanto, dentro do entendimento feito para o encerramento desta parte,
seria até as 19h55min.
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O Deputado Anivaldo Coelho - Então temos somente dois minutos.
Gostaríamos pelo menos de ler a carta do Governador, que ele mandou para
esta Casa no dia 29 de setembro, que é o motivo de toda essa nossa
discussão. Lerei pelo menos uns dois parágrafos, para que as pessoas em
casa tomem conhecimento de seu teor, já que os Deputados, aqui na
Assembléia, devem pelo menos ter visto este projeto e lido essa carta do
Governador, que ele mandou no dia 29 de setembro e foi publicada no
"Diário do Legislativo" em 3110197. Então, a carta chegou para o nosso
Presidente, Deputado Romeu Queiroz, dizendo o seguinte: (Lê:)

"Sr. Presidente, meus cumprimentos. Tenho a honra de encaminhar a V.
Exa., para ser submetido ao exame e deliberação da egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores e dá outras providências.

As medidas ora propostas objetivam atualizar a legislação que rege a
cobrança do IPVA, datada de 1985, para melhor definição do fato gerador do
tributo e das hipóteses de ocorrência de isenção entre outras, uma vez que
não mais atende às finalidades que ditaram a sua instituição.

Não há como negar a imperiosa necessidade de se reverem os valores das
aliquotas vigentes, bem como ampliar a incidência do IPVA. Mantida a
isenção para veículos com mais de 15 anos de uso, propõe-se incluir
aeronaves, locomotivas e embarcações na relação dos veículos cujos
proprietários recolherão impostos. Busca-se, desta forma, amenizar as
dificuldades financeiras do Estado, sobrecarregado com os pesados
encargos oriundos da conservação e da manutenção da sua extensa malha
viária."

Como não dará para ler tudo, estamos encerrando por aqui, esperando
voltar logo mais.

- Vêm à Mesa:
SUBSTITUTIVO N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.425/97

Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -

incide, anualmente, sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer
espécie, sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no Estado.

Parágrafo único - O IPVA incide também sobre a propriedade de veículo
automotor, ainda que dispensado do registro, matricula ou licenciamento no
órgão próprio, desde que o seu proprietário seja domiciliado no Estado.

Art. 20 - O fato gerador do imposto ocorre:
- para veículo novo, na data de sua aquisição por consumidor, com

recolhimento proporcional ao número de dias restantes para o fim do
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exercício;

II - para veículo usado, no dia 1° de janeiro de cada exercício;
III - para veículo importado pelo consumidor, na data de seu desembaraço

aduaneiro.
§ 1 1 - Tratando-se de veículo usado que não se encontrava anteriormente

sujeito a tributação, considera-se ocorrido o fato gerador na data em que se
der o fato ensejador da perda da imunidade ou isenção.

§ 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se novo o veículo sem uso, até a
sua saída promovida por revendedor ou diretamente do fabricante ao
consumidor final.

Art. 3°- É isenta do IPVA a propriedade de:
- veículo de entidade filantrópica, quando declarada de utilidade pública

pelo Estado, desde que utilizado exclusivamente para a consecução dos
objetivos da entidade;

II - veículo de embaixada, consulado ou de seus integrantes de
nacionalidade estrangeira;

III - veículo de pessoa portadora de deficiência física, quando adaptado por
exigência do órgão de trânsito para possibilitar a sua utilização pelo
proprietário;

IV - veículo de turista estrangeiro, durante a sua permanência no País, por
período nunca superior a 1 (um) ano, desde que tal veiculo não esteja sujeito
a registro, matrícula ou licenciamento no Estado;

V - veículo de motorista profissional autônomo, que o utilize para
transporte público de passageiros na categoria de aluguel (tá)i);

VI - veículo rodoviário dispensado de licenciamento no órgão de trânsito,
por não trafegar em via pública, e de máquina agrícola ou de terraplenagem;

VII - veículo de valor histórico, assim declarado pela Fundação Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG;

VIII - veículo roubado, furtado ou extorquido, no período entre a data da
ocorrência do fato e a data de sua devolução ao proprietário;

IX - veículo sinistrado com perda total, conforme disposto em regulamento,
a partir da data da ocorrência do sinistro;

X - veículo objeto de sorteio promovido por entidade credenciada, na forma
prevista em lei, no período entre a data de sua aquisição e a data de sua
entrega ao sorteado;

XI - veículo adquirido em leilão promovido pelo poder público, no período
entre a data de sua apreensão e a data da arrematação;

XII - veículo que esteja cedido em comodato à administração direta do
Estado, bem como às autarquias e às fundações públicas estaduais;

XIII - veículo usado, desde que seu proprietário seja comerciante de
veículos inscrito no cadastro de contribuintes deste Estado e o utilize como
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mercadoria em sua atividade comercial;

XIV - embarcação, desde que o seu proprietário seja pescador profissional
e a utilize em sua atividade pesqueira;

XV - aeronave e embarcação com autorização para o transporte público de
passageiros ou cargas comprovada mediante registro no órgão próprio;

XVI - locomotiva.
§ 1 0 - Na hipótese do inciso VIII, fica o proprietário do veículo desobrigado

das penalidades referentes a infrações cometidas durante o período
estabelecido no referido dispositivo.

§ 20 - O Poder Executivo disciplinará em regulamento as hipóteses em que
seja necessário o reconhecimento da isenção, bem como as formalidades a
serem observadas para sua concessão.

Art. 40 - Contribuinte do IPVA é a pessoa proprietária do veículo automotor.
Art. 50 - Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do

imposto e acréscimos legais devidos:
- o devedor fiduciário, em relação ao veículo objeto de alienação

fiduciária;
II - o arrendatário, em relação ao veículo objeto de arrendamento

mercantil.
Art. 60 - O adquirente do veículo responde solidariamente com o

proprietário anterior pelo pagamento do imposto e acréscimos legais
vencidos e não pagos.

Parágrafo único - A solidariedade de que trata este artigo não se aplica
quando a aquisição se der por meio de leilão promovido pelo poder público.

Art. 70 A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo.
§ 1°- Tratando-se de veículo novo será considerado como base de cálculo

o valor constante no documento fiscal referente à transmissão da
propriedade ao consumidor.

§ 20 - Tratando-se de veículo usado será considerado como base de
cálculo o valor apurado pela Secretaria de Estado da Fazenda com base nos
preços médios praticados no mercado, pesquisados em publicações
especializadas e, subsidiariamente, na rede revendedora, observando-se:

1 - em relação a veículos rodoviários e ferroviários: espécie, marca,
modelo, potência, capacidade máxima de tração e carga, ano de fabricação
e tipo de combustível utilizado;

2 - em relação a embarcações: potência, comprimento, casco, ano de
fabricação e tipo de combustível;

3 - em relação a aeronave: peso máximo de decolagem e ano de
fabricação.

§ 30 - Tratando-se de veículo usado, sobre o qual não existam no mercado
informações sobre sua comercialização no ano-base, para definição de seu
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valor venal serão observados os critérios previstos em regulamento.

§ 40 - Tratando-se de veículo novo ou usado, importado pelo consumidor,
para pagamento do IPVA devido no exercício em que se der o seu
internamento, será considerado como base de cálculo o valor constante no
documento relativo a seu desembaraço aduaneiro em moeda nacional,
acrescido dos tributos e demais encargos devidos pela importação, inclusive
o ICMS, ainda que não recolhidos.

§ 50 - Não se incluem na base de cálculo os custos financeiros referentes a
venda a prazo ou financiada.

§ 60 - Tratando-se de veículo movido a álcool, a base de cálculo fica
reduzida em 30% (trinta por cento).

Art. 80 - Não sendo apresentada a documentação a que se referem os §
1 0 e 4° do artigo anterior, ou constando desta valores notoriamente inferiores
aos de mercado, a base de cálculo será o valor atribuído pela autoridade
fazendária, observado o disposto em regulamento.

Art. 90 - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, no órgão oficial
do Estado, tabelas que informem os valores da base de cálculo e do imposto
referentes aos veículos de que tratam os § 2 0 a 40 do art. 70.

Art. 10- As alíquotas do IPVA são:
- 4,0% (quatro por cento) para automóvel, veículo de uso misto, veículo

utilitário e outros não especificados neste artigo, ficando concedido, no
exercício de 1998 e nos seguintes, desconto de 10,0% (dez por cento) do
valor do imposto apurado para veículos populares com até 1 .000cc (mil
cilindradas), o mesmo desconto para veículos com mais de 15 (quinze) anos
de fabricação e desconto de 4,0% (quatro por cento) para os demais veículos
sujeitos à alíquota prevista neste inciso;

II - 2,0% (dois por cento) para caminhonete de carga (picape), furgão e
veículos automotores rodoviários com autorização para transporte público de
passageiros comprovada mediante registro no órgão de trânsito na categoria
"aluguel";

III - 2,0% (dois por cento) para veículos destinados exclusivamente a
locação, de propriedade de pessoa física ou jurídica, com atividade de
locação devidamente comprovada nos termos da legislação aplicável, ou na
sua posse em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil,
excetuados aqueles sujeitos a alíquotas menores.

IV - 1,0% (um por cento) para ônibus, microônibus, caminhão, caminhão-
trator e aeronave;

V - para motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e ciclomotor:
a - 1% (um por cento) para veículo com até 150cc (cento e cinqüenta

cilindradas);
b - 1,5% (um e meio por cento) para veículo com mais de 15Occ (cento e
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cinqüenta cilindradas);
VI - 3,0% (três por cento) para embarcação e veículos componentes de

frota de pessoa física ou jurídica prestadora de serviço de transporte para
terceiros.

Parágrafo único - Para definição dos veículos citados neste artigo, serão
observadas as normas técnicas dos respectivos fabricantes ou, na sua
ausência, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária
credenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda, cabendo ao contribuinte
optar pelo pagamento em cota única ou em 3 (três) parcelas mensais
consecutivas.

§ 1 0 - A Secretaria de Estado da Fazenda escalonará o pagamento de
acordo com o final da placa do veículo.

§ 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto para o
pagamento do tributo em cota única.

Art. 12-O não-pagamento do IPVA nos prazos estabelecidos na legislação
sujeita o contribuinte a multa, calculada sobre o valor atualizado do imposto
ou de parcelas deste, conforme disposto nos incisos seguintes, bem como a
juros de mora:

- 0,3% (três décimos por cento) do valor do imposto por dia de atraso,
quando o pagamento ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do
vencimento;

II - 20% (vinte por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer
após o prazo previsto no inciso anterior.

Art. 13 - Fica facultado ao alienante comunicar ao órgão onde registrou,
matriculou ou licenciou o veículo a transferência de sua propriedade.

Parágrafo único - A comunicação desobriga o alienante de
responsabilidade relativa a imposto cujo fato gerador ocorra posteriormente a
ela, bem como dos acréscimos legais.

Ari. 14- O IPVA é vinculado ao veículo.
Parágrafo único - A propriedade do veículo somente poderá ser transferida:
1) para outra unidade da Federação, após o pagamento integral do imposto

devido;
2) dentro do Estado, após o pagamento do imposto ou das parcelas deste

já vencidas.
Art. 15 - Nenhum veiculo será registrado, matriculado ou licenciado

perante as repartições públicas competentes sem a prova do pagamento do
imposto vencido e dos acréscimos legais, quando devidos.

Art. 16 - O contribuinte ou o responsável deverão manter arquivados pelo
prazo de 5 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que ocorreu o fato gerador, os comprovantes de pagamento do
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imposto.

Art. 17 - Do produto da arrecadação do IPVA, incluídos os acréscimos
legais correspondentes, 50% (cinqüenta por cento) pertencem ao Estado de
Minas Gerais e 50% (cinqüenta por cento), ao município onde se encontrar
registrado, matriculado ou licenciado o veiculo.

Parágrafo único - Não estando o veículo sujeito a registro, matrícula ou
licenciamento, 50% (cinqüenta por cento) do produto da arrecadação do
imposto pertencem ao município mineiro onde se encontrar domiciliado o
contribuinte.

Art. 18 - Caberá ao Estado efetuar a restituição de importância
indevidamente recolhida a título de imposto e acréscimos legais, ficando-lhe
assegurado ressarcimento, junto ao município, do valor a este repassado, na
forma que dispuser o regulamento.

Art. 19 - Fica dispensado o pagamento de créditos tributários do IPVA
anteriores à vigência desta lei, relativos a veículos cedidos em regime de
comodato a órgãos da administração direta do Estado, às autarquias e às
fundações públicas estaduais, cujos fatos geradores tenham ocorrido durante
o período da cessão.

Art. 20 - Fica revogado o § 20 do art. 1 0 da Lei n° 11.977, de 9 de
novembro de 1995.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e produz seus
efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 1998.

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis
n°s 9.119, de 27 de dezembro de 1985; 9.221. de 8 de julho de 1986; 9.586,
de 8 de junho de 1988; 10.093, de 29 de dezembro de 1989, e 11.741, de 11
de janeiro de 1995, bem como o art. 5 0 da Lei n° 11.508, de 27 de julho de
1994.

- As Emendas n°s 2 a 71, dos Deputados Anderson Adauto, Gilmar
Machado, Durval Ângelo e Marcos Helênio, serão publicadas em outra
oportunidade.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto o
Substitutivo n° 1, do Deputado José Militão, e as Emendas n°s. 2 a 22, 49 a
61 e 64 a 70, do Deputado Anderson Adauto; 23 a 40 e 71, do Deputado
Gilmar Machado; 41 a 48, do Deputado Durval Ângelo; 62 e 63, do Deputado
Marcos Helênio; e que, nos termos do § 40 do alt. 189 do Regimento Intemo,
vai submeter o substitutivo e as emendas a votação, independentemente de
parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, já preocupado com a reunião

que iremos iniciar às 20h15min, gostaria, para melhor ordenamento do
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trabalho, de saber se seria pertinente, logo no inicio dessa reunião, que fosse
apresentado, por este Deputado, requerimento para inversão de pauta. Já
temos o requerimento protocolado na Mesa e gostaríamos que fosse
respondida nossa questão, porque não temos nenhuma intenção de atrasar a
rotina dos trabalhos. Não queremos, em hipótese nenhuma, fazer algum tipo
de encaminhamento que não seja regimental. Cada Deputado desta Casa
tem que ter um zelo, um carinho muito grande por esse Regimento recém-
aprovado e acordado entre as lideranças. Gostaríamos de apresentar esta
questão nesta reunião, para não atrasar o processo de votação na reunião
seguinte, porque, como V. Exa. sabe, hoje pela manhã já tivemos
constrangimento muito grande em razão de um requerimento de inversão de
pauta. A tarde, devido a um cochilo das lideranças de Governo, tivemos
novamente outro constrangimento, que poderia ter sido evitado, assim como
o da manhã. Gostaríamos que o Plenário fosse esclarecido relativamente ao
procedimento da Presidência na questão da inversão de pauta.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Durval
Ângelo que, na realidade, ele entrou com o requerimento de inversão de
pauta. No entanto, na próxima reunião, que vai se iniciar em poucos
minutos, o Projeto de Lei n° 1.425197 já estará em votação, tendo
preferência sobre o projeto que trata do orçamento, o Projeto de Lei no
1.526197, não mais havendo, portanto, a oportunidade da inversão da pauta.
Os demais requerimentos assinados por V. Exa. e por outros Deputados
serão examinados e encaminhados normalmente.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a Presidência

a encerra, convocando os Srs. Deputados para as extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 30, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária, também de amanhã, às
14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

e
.4
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE FEVEREIRO DE 1995

ATAS

ATA DA 2478 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 29112197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Questão de ordem - ? Parte: Ata;
discursos dos Deputados Durval Angelo e Raul Lima Neto; aprovação - 2
Parte (Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 1.425197; requerimento do Deputado Durval
Ângelo; discursos dos Deputados Durval Ângelo, Gilmar Machado, Marcos
Helênio, Geraldo Nascimento, Maria José Haueisen, Adelrno Carneiro Leão e
Antônio Júlio; questão de ordem; chamada de recomposição de "quorum";
existência de número regimental para continuação dos trabalhos; discursos
dos Deputados Anderson Adauto, Paulo Pettersen, Ivo José, Antônio
Andrade e Amaldo Canarinho; questão de ordem; discursos dos Deputados
Antônio Roberto, lbrahim Jacob, Raul Uma Neto e Anivaldo Coelho; rejeição
do requerimento; verificação de votação; ratificação da rejeição; declarações
de voto; requerimento do Deputado Durval Angelo; discursos dos Deputados
Raul Lima Neto, Durval Ângelo e Gilmar Machado; questão de ordem;
chamada de recomposição do número regimental; existência de quorum"
para continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados Marcos Helênio,
Geraldo Nascimento, Maria José Haueisen e Adelmo Carneiro Leão; questão
de ordem; chamada de recomposição de quorum"; existência de número
regimental para continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados Ivo
José, Anderson Adauto e Antônio Júlio - Prorrogação da reunião; questão de
ordem; discursos dos Deputados Paulo Pettersen, Antônio Andrade, Amaldo
Canarinho, Antônio Roberto e Anivaldo Coelho; rejeição do requerimento;
questões de ordem; verificação de votação; ratificação da rejeição;
declarações de voto; requerimento do Deputado Gilmar Machado; não-
recebimento; requerimento do Deputado Anderson Adauto; discursos dos
Deputados Durval Angelo e Gilmar Machado; questão de ordem -
Encerramento.

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

José - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - AlIton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
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Qenaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bené Guedes- Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz- Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Gemido Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ibraflim Jacob - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga
- José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcelios- Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderiey Ávila - Wílson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Rarnalho) - Às 20h115min, a lista de

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

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, não contei e posso ter me

enganado, os 26 Deputados. Como V. Exa. é democrático, gostaria que
declinasse o nome dos 26, porque, como manda o próprio Regimento, o
painel eletrônico não está acionado. Se estivesse acionado, não haveria
problemas. Só estão presentes os Deputados Marco Régis e Maria José
Haueisen. O painel eletrônico só está marcando a presença dos dois. Aliás,
três. Isso pode ensejar dúvida, como a deste Deputado.

O Sr. Presidente - A lista de comparecimento registra a presença de 47
Deputados.

O Deputado Durval Ângelo -Sr. Presidente, não há nem dez nomes de
Deputados registrados no painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Mas a assessoria da Mesa já registrou o
comparecimento...

O Deputado Durval Angelo - Sim, mas o painel é a nossa fotografia.

l a Parte

Ata
- O Deputado Ivo José, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior.
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O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Para discuti-Ia, com a palavra, o

Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, mesmo reconhecendo o

cansaço de todos os Deputados e dos servidores, aqui trabalhando de forma
exaustiva, não podemos permitir que matéria tão séria seja apreciada de
afogadilho, de forma apressada. Não há matéria mais importante do que a
ata de uma reunião. A ata é o registro histórico, de alguma forma é o
documento que ficará arquivado para a história desta Assembléia
Legislativa. Ela é tão importante que está dando uma polêmica enorme. As
atas das reuniões secretas que decidiram pela cassação dos Deputados
Dazinho, Bambirra e Riani. Na época era Líder do Governo nesta Casa, em
1963, o Deputado Estadual Hélio Garcia. Agora vamos ver a realidade
daquela cassação de 1963 através das atas.

Fiz uma questão e insisto nela. Ao abrir a ata, a Mesa Diretora, pela leitura
do Secretário, diz que não houve retificação a ser feita na ata. Insisto mais
uma vez: este Deputado fez uma retificação. Já pedi, no início da reunião
das 14 floras, e repito agora, que constasse que o Presidente fez um
encaminhamento contrário à retificação do Deputado, senão vai parecer para
a história, numa reunião de tal importância, em que se discutem o orçamento
e o aumento do IPVA, esse imposto salgado para o cidadão, que este
Deputado foi relapso; que este Deputado, talvez tomado pelo cansaço, não
quis fazer a retificação da ata. Mesmo que não conste o assunto, que é da
mais alta relevância - não vou repeti-lo aqui para não cansar os Deputados -,
gostaria que constasse em ata que este Deputado teve a preocupação de
fazer a retificação da ata, mesmo que o despacho da Presidência tenha sido
contrário, desfavorável à nossa posição. Mas eu fiz, sim, a retificação da ata.
E entendo que, se existe uma questão a que o Deputado não se pode furtar,
é a questão da ata.

Qualquer cidadão, qualquer cidadã que estiver querendo registrar a história
deste Poder saberá que, no dia 29112197, já na proximidade do "réveillon" - e
acreditamos que, pelo andar da carruagem, vamos ter de estourar algum
champanha aqui, na passagem do dia 31 para o dia 1 0, porque essa é a
disposição nossa em relação a esse projeto do Governo -, este Deputado fez
a retificação da ata, que este Deputado esteve atento à discussão da
reunião, que este Deputado não considerou a ata uma questão formal, uma
questão só para cumprir um requisito regimental, mas que este Deputado
estava atento a cada pormenor de sua leitura, a cada Deputado inscrito, a
cada intervenção que foi feita, a cada questão de ordem formulada e, mais
ainda, estava atento às decisões emanadas dessa Presidência, estava atento
às decisões encaminhadas por essa Presidência.

Então, Sr. Presidente, quero que conste na ata que fiz, às 14 horas, um
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pedido de retificação de ata. A forma como a ata foi aberta dizendo que não
havia retificação a ser feita realmente não retrata a intervenção deste
Deputado e não retrata a reunião acontecida.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência esclarece ao
Deputado Durval Ângelo que ela não se negou a fazer mudanças e que
registrou os pronunciamentos de V. Exa. Apenas solicitou ao Secretário, que
secretariava naquele momento, o Deputado Dilzon Meio, que prestasse o
devido esclarecimento, e ele se pronunciou dizendo que são feitas duas atas:
uma resumida, que é lida aqui, e uma completa, que vai para os arquivos.

Então, não houve a intenção ou pelo menos o propósito da Presidência de
se negar a isso, pois eia entendeu que, uma vez que estava citado na ata
resumida o pronunciamento de V. Exa., V. Exa. estava atendido. Portanto,
ela vai solicitar que sejam registradas as palavras do Deputado Durval
Ângelo, para que a Assembléia as tenha no seu arquivo.

Para discutir a ata, com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Quero começar por parabenizá-lo, porque

este período é exatamente para isso: para se discutir a ata. È neste
momento que o parlamentar contribui - e essa é uma regra parlamentar,
universal até - com aqueles que estão à mesa, no sentido de aperfeiçoar a
ata, porque a ata é a história da instituição.

Sr. Presidente, nós registramos isso, porque fica até uma má impressão,
porque, na verdade, este Deputado tem consciência disso e deixou claro que
isso era feito por esse motivo, e que tem consciência de que podemos olhar
para outra opção que não seja o imposto, porque aprendemos só a olhar
para essa opção. Quando nós tirarmos os olhos dai, começaremos a
enxergar novas opções, e existem grandes opções capazes de levar o
Estado a arrecadar muito mais ainda.

Essas palavras foram ditas, e eu gostaria que ficasse assentado em ata
que isso que nos leva a estar assim - e tenho a consciência de que cada
colega que aqui está, mesmo aqueles que estão a favor.

O Sr. Presidente - Vencido o prazo e não havendo retificações a serem
feitas na ata, a Presidência a dá por aprovada.

? PARTE (ORDEM DO DIA)
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passar à 2a Parte da reunião, com a votação, em 20 turno, do Projeto de Lei
n° 1.425197, do Governador do Estado, que dispõe sobre o IPVA e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1, que
apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo, em que
solicita seja distribuído à Comissão de Constituição e Justiça o Projeto de Lei
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no i .425/97, a fim de ser analisado em 2° turno. Para encaminhar a votação,
com a palavra, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o projeto foi praticamente
desfigurado no 20 turno e, diga-se de passagem, para pior. Então, o
requerimento que apresentamos e que ficará aqui para que todos os 17
Deputados, ao fazerem os seus encaminhamentos, possam visualizá-lo bem,
é um requerimento que solicita, conforme permite o Regimento, que o
projeto seja distribuído à Comissão de Constituição e Justiça.

Não estamos mais com o projeto original. O Governo encaminhou para cá
a proposta de isenção dos carros com mais de 15 anos, o relator retirou essa
isenção; o Governo encaminhou para cá a cobrança de aeronaves, o relator
retirou essa cobrança; o Governo encaminhou para cá a cobrança das
embarcações, e o relator retirou. Cerca de 30 modificações foram feitas ao
projeto. Então, nada mais correto que os membros da Comissão de
Constituição e Justiça apreciem um projeto totalmente diferente. Houve
emendas relativas ao mérito, emendas quanto à constitucionalidade, à
juridicidade e à legalidade, duvidosa, o que também é competência da
Comissão de Constituição e Justiça.

O novo Regimento, ao permitir que uma matéria possa ter solicitado o seu
retomo à Comissão de Constituição e Justiça, objetiva impedir os absurdos
que se faziam nesta Casa. Absurdos que chamamos aqui de "Frankenstein".
Projetos eram totalmente desfigurados. Então, um projeto tinha um parecer
pela juridicidade na comissão, pela legalidade e recebia emenda ilegal e, a
partir daí, o projeto nesta Casa se expunha até a situações ridículas de
encaminhar, verdadeiros absurdos jurídicos ao Governador. Se era do
partido do Governo ele até sancionava, mas não punha em prática; se era da
Oposição o Governo imediatamente vetava.	-

Este requerimento, Srs. Deputados, é pertinente. E o requerimento mais
importante. E quando vejo aqui o olhar atento do nosso grande Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça nos dois anos anteriores, que foi o
Deputado Geraldo Santanna, ele, como ninguém, pela experiência que tem
como parlamentar, sabe que estamos falando a pura verdade, porque havia
tantos absurdos aqui aprovados que a Comissão de Constituição e Justiça
parecia a rainha da Inglaterra: reinava, mas não governava, porque o
parecer de 1° turno que ela dava acabava não tendo importância nenhuma.
Acabava de alguma forma sendo totalmente desfigurado o projeto,
absurdamente desfigurado. Então, Srs. Deputados, tenho a certeza de que
este requerimento será aprovado pelos senhores, porque quem faz as leis
somos nós. Se não nos baseamos nos aspectos da legalidade, da
juridicidade e da constitucionalidade para apreciar um projeto, qual é nossa
função neste Poder, por que estamos agindo e atuando aqui? Então, Srs.
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Deputados, quero crer que essa matéria seja de grande relevância. E não foi
à loa que a comissão que elaborou o novo Regimento Interno desta Casa
apresentou essa emenda. Isso foi feito para garantir e permitir que
cessassem, de uma vez por todas, os absurdos jurídicos que ocorreram com
outros projetos desta Casa. Ternos matérias nesse projeto que são até
inconstitucionais, e emendas de Deputados que são ilegais. Assim, nada é
mais correto que solicitarmos os votos dos senhores favoráveis ao nosso
requerimento.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, demais pessoas presentes nas galerias, estamos aqui para
encaminhar favoravelmente o requerimento apresentado pelo ilustre
Deputado Durval Ângelo, porque o Regimento Interno, no seu art. 187, prevê
que, se um projeto em tramitação no 20 turno receber emenda ou for
modificado totalmente, como é o caso, já que recebeu um substitutivo, a
Comissão de Justiça pode se pronunciar a respeito da matéria. Exatamente
porque o Regimento nos permite e, ao mesmo tempo, porque à Comissão de
Justiça cabe examinar e avaliar a constitucionalidade, juridicidade e
legalidade da matéria, entendemos que um novo substitutivo pode conter
vícios que dizem respeito á tríade de tramitação da matéria. É com esse
objetivo que o Deputado Durval Angelo apresentou requerimento, que
estamos a encaminhar favoravelmente, porque entendemos que o
substitutivo precisa passar por uma modificação e por uma avaliação clara e
precisa para que não tenhamos problemas posteriormente. O nosso
entendimento é que essa avaliação da Comissão de Justiça não vem
prejudicar, e, sim, melhorar o projeto.

Gostaria de lembrar-lhes que, durante a discussão e votação do novo
Regimento Interno, essa emenda foi trabalhada pelo ilustre Deputado Hely
Tarqüinio, Presidente na Comissão de Justiça, para que a Comissão
pudesse examinar matérias modificadas em Plenário do 1 0 para o 20 tumo,

o	porque a primeira comissão a dar parecer é exatamente a de Justiça.
; Posteriormente, a matéria irá passar pelas comissões de mérito e irá

recebendo emendas, modificações. Depois, em vários casos, passará pela
Comissão de Fiscalização Financeira, para, depois, chegar a Plenário,
receber emendas e voltar para a comissão de mérito ou para a de
Fiscalização Financeira. Ela sofre uma série de alterações, e a comissão que

• examinará e trabalhará a questão da constitucionalidade, juridicidade e
legalidade não é consultada. Com isso, às vezes, votamos vários projetos
que, posteriormente, o Governador terá que vetar, porque várias matérias
são inconstitucionais.
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Para evitar esse tipo de problema, é que estamos solicitando aos

Deputados e às Deputadas que votem favoravelmente a esse requerimento.
Precisamos ter, de fato, condições objetivas de garantir que o projeto do
IPVA e as modificações que ele sofreu não tenham o veto do Governador.
Precisamos evitar também que alguma pessoa faça críticas à Assembléia
Legislativa por não ter tido cuidado com a matéria.

Segundo esse espírito, estamos solicitando que todos os Deputados e
Deputadas tenham o maior cuidado com a matéria, auxiliando-nos na
votação, para que possamos assegurar que o projeto, com as modificações
feitas, possa receber um parecer claro, preciso da Comissão de Justiça.
Podemos sair dando isenções para algumas entidades que não têm direito,
ou beneficiar alguns setores, sem termos; condições de fazê-lo. É por isso,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, que pedimos o voto favorável de todos
para que tenhamos condições de ver essa Comissão examinando a matéria.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Marcos Helênio.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada, público presente, imprensa. (- Lê requerimento em que solicita
seja distribuído à Comissão de Justiça o Projeto de Lei n° 1.425197, que
dispõe sobre o IPVA, a ser analisado em 20 turno.)

Esse requerimento do colega Deputado Durval Ângelo tem lógica, primeiro
no aspecto regimental. Havendo alterações no projeto, é necessário que
sejam submetidas à apreciação dessa Comissão, que é a mais importante,
quanto à constitucionalidade, à jurisdicidade e à legalidade da matéria.

Tivemos, à época do Deputado Geraldo Santanna, um grande Presidente
nessa Comissão, e agora o Deputado Hely Tarqüinio está seguindo os
passos do nosso colega, que procurava fazer interpretações à luz do
Regimento. O convívio nessa Comissão foi muito interessante. E uma
Comissão complexa, que tem de, necessariamente, opinar sobre o que
tramita na Casa. Apesar de, já em 1 0 turno, ter ocorrido essa análise, e o
parecer favorável ao aspecto da constitucionalidade, houve mudanças que
alteram o processo do projeto. Ele já foi exaustivamente discutido na Casa,
e, agora, parece que está havendo um foco de luz para melhorá-lo, nem que
seja de uma forma tímida.

E importante que o projeto seja apreciado na Comissão de Justiça. Os
colegas, fazendo uma avaliação exaustiva do projeto, verificaram que é
possível haver nele uma melhoria, de forma que o contribuinte possa ter um
benefício mínimo, que não seja apenas essa questão dos 33% que já
estavam previstos, mas que esse percentual sobre os carros, em que vai
incidir a alíquota de 4% - e aí são só os carros de passeio que estão
determinados pela legislação - sofra um redutor. Esse redutor está sendo
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discutido. É importante que procuremos aperfeiçoar mais o projeto.
Entendo até que, com isso, a população, que está ávida para saber como

vai culminar essa votação, possa ter uma boa surpresa, no sentido de que
melhore um pouco, um mínimo que seja, o percentual. Qualquer redução é,
com certeza, significativa para quem paga; qualquer diferença a menos para
quem paga representa bastante, principalmente para um cidadão que está
com o salário achatado.

Uma pessoa que ganha de quatro a cinco salários mínimos e tem um carro
popular no valor de R$10.000,00 vai pagar R$400,00 de IPVA. Havendo
esse redutor na alíquota, isso dá um estímulo. Se conseguirmos um
desconto maior, mais positivo será. Seria até uma vitória do Legislativo, no
sentido de uma afirmação de que este Poder é soberano, competente e tem
condições de analisar projetos tanto no aspecto constitucional quanto no
social.

O nosso pedido é que seja analisado pela Comissão de Justiça.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Geraldo Nascimento.
O Deputado Gemido Nascimento - Sr. Presidente, caros colegas, galerias,

imprensa; de fato, começa a aparecer uma luz no fim do túnel. Estamos
fazendo um esforço enorme para amenizar as despesas do Governo, que, no
nosso entender, peca por estar sendo comandado por dois outros dirigentes:
o Secretário da Fazenda e o Vice-Govemador. Lamentavelmente é essa a
realidade nua e crua do Governo mineiro.

Mas não estamos aqui para fazer oposição pelo simples tato de fazer
oposição. Evidente que bastava esta Casa ser mais sensível no que diz
respeito a essas discussões desde domingo, quando várias emendas foram
rejeitadas. Não deram atenção sequer aos colegas do PT, do PMDB, às
vezes do PDT e de outros partidos na defesa daquelas emendas. Parecia,
Sr. Presidente, que esta Casa estava anestesiada. Quero dizer, ainda está
anestesiada pela questão da mosca azul. Não sei por que há um interesse
tão grande de alguns Deputados votarem isso a toque de caixa,
desconsiderando que o povo mineiro e os contribuintes estão reclamando da
emissão e distribuição das guias de IPVA.

No que diz respeito a essas guias, foram um abuso. Nós estávamos com
uma proposta para ajudar o Governo, e quero, com a licença do Líder do
PMDB, dizer que não havia nenhum esforço de obstruir por obstruir; havia,
sim, interesse em defender o patrimônio do povo mineiro. Essa questão
começou desde a discussão da COPASA-MG, quando assistimos à defesa
do Líder do PMDB, Deputado Anderson Adauto, que levantou essa questão
do patrimônio da COPASA-MG com muita propriedade. Mas não foi possível
levar à frente aquela questão. Foi necessário que nos juntássemos ao PMDB
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para defender os interesses do contribuinte mineiro. Aí, Sr. Presidente, o
prejuízo seria muito grande. Já perdemos muito com esse processo
neoliberal da política mineira e da federal. Perdemos demais com o efeito
Ásia e continuamos a perder quando sequer damos atenção às questões
mais elementares desta Casa. Por isso, Sr. Presidente, também estou aqui
para defender que o substitutivo seja remetido à Comissão de Justiça. É o
que eu gostaria de dizer.

Concluindo, Sr. Presidente, a remessa do projeto a essa Comissão é a
vontade, oxalá, dos 77 Deputados ou dos que se fazem presentes. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada
Maria José l-laueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhores que nos escutam, nunca vi nesta Casa um projeto tão polêmico.
Creio que mais pelas circunstâncias em que chegou que pelo conteúdo.
Nunca vi um projeto que fosse tão discutido e debatido de maneira exaustiva
por tantas pessoas e com tanta participação. Não temos dúvida quanto ao
projeto original. Acho que todos os Deputados que acompanharam essa
discussão, mesmo que não tenham lido o projeto original do princípio ao fim,
todos os itens, artigos, incisos e parágrafos, já conhecem o projeto do IPVA.
Não há, portanto, dúvida quanto ao projeto original.

Mas temos agora um substitutivo, o que, sem dúvida nenhuma, traz
mudanças. Muitas vezes, uma vírgula em um texto altera todo o sentido. A
mudança de uma palavra, nem se fala. Todo um trecho, todo um período
pode ter seu sentido completamente modificado. Então, entendemos que
esse substitutivo, que nós nem conhecemos, nem analisamos direito, não
pode ser votado, porque há dois dias estamos nesse debate por causa do
projeto do IPVA.

Não quero dizer, entretanto, que o substitutivo nos obrigue a voltar à
estaca zero e recomeçar a discutir, hoje, amanhã e depois, ou até mesmo
passar para o próximo ano. Nossa paixão por esta Casa não é assim tão
grande. Tenho certeza de que todo o mundo está doido para entrar em
recesso e ficar livre desses projetos e dessa discussão.

Contudo, nossa responsabilidade não nos permite aceitar um substitutivo
sem que ele seja minimamente conhecido e debatido. Sabemos muito bem
que a primeira discussão de um projeto de lei se dá na Comissão de Justiça.
Sem desmerecer as demais comissões e os Deputados que delas
participam, é lá que estão, sem dúvida nenhuma, as pessoas desta Casa que
mais contato têm com a lei e mais sabem o que é constitucionalidade,
legalidade e juridicidade. E por isso que, em nosso entendimento, não
podemos aceitar votar agora, neste Plenário, um substitutivo sem que ele
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tenha passado pela Comissão de Justiça. E ali, com certeza, com aquelas
pessoas competentes, que há três anos vêm analisando projetos, buscando
neles identificar tudo aquilo que pode ser um desrespeito à Constituição ou
uma diminuição aos trabalhos desta Casa, que será dado o primeiro sinal de
que estamos na linha certa e de que o substitutivo tem tudo o que é
importante para que o projeto, votado e aceito por nós, não volte,
posteriormente, a outra assembléia que nele descobrirá alguma
inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Não nos custa nada um pouco mais de sacrifício, para garantir a
competência desta Casa nesse projeto que estamos discutindo e vamos
votar.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputada Maria José Haueisen, senhores e senhoras presentes nas galerias,
representantes da imprensa e servidores desta Casa; a proposição do
Deputado Durval Angelo - de que o projeto seja remetido à Comissão de
Justiça - procede, uma vez que há, agora, no 2 0 turno, novidades no
processo e o projeto é complexo. Como disse a Deputada Maria José
Haueisen, se, eventualmente, depois de toda essa polêmica e de tudo por
que passamos na discussão do projeto, ainda for identificada
inconstitucionalidade, isso poderia causar um constrangimento ainda maior à
Assembléia Legislativa.

Por isso mesmo, baseando-se no art. 185 do Regimento Interno, a
proposição do Deputado Durval Angelo deve ser levada na mais alta
consideração por parte de todos os Deputados. O nosso encaminhamento é
favorável, assegurando que cada detalhe do projeto possa ser analisado
quanto ao aspecto das diferenças dos veículos. Estamos verificando que os
impostos são diferenciados e recaem sobre veículos de natureza
diferenciada. Se analisarmos inicialmente os de transporte rodoviário, vamos
identificar distinção nos valores de IPVA cobrados e variações das
proposições. Levando em consideração os utilitários, os movidos a álcool e a
diesel ou a gasolina, vamos identificar diferenças na cobrança do IPVA
relacionadas com a natureza desses veículos.

Vamos, agora, à identificação de veículos sobre os quais, anteriormente,
não havia incidência de IPVA, e é muito importante que o projeto estabeleça,
com absoluta precisão, a data de referência para a cobrança de IPVA dos
veículos que, anteriormente, eram isentos da cobrança, em função da sua
idade. Estamos, portanto, tratando dessas diferenças.

Uma outra questão que merece uma análise mais detalhada e cuidadosa
por parte da Comissão de Justiça se refere às aeronaves. Se, no caso, a
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legislação federal deve cuidar da questão do transporte aeroviário, a
cobrança de IPVA merece uma análise bastante acurada por parte da
Comissão para eventualmente não cairmos em inconstitucionalidade e, com
isso, mais uma vez, comprometermos o projeto e a Assembléia Legislativa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Antônio Júlio.

• Deputado Raul Lima Neto - Questão de ordem, Sr. Presidente.
• Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos

encaminhando um requerimento do Deputado Durval Ângelo, em que solicita
seja distribuído à Comissão de Justiça o Projeto de Lei n° 1.425, que dispõe
sobre o IPVA, a fim de ser analisado em 20 tumo.

Nós, que já estamos falando, até cantando e decantando esse projeto,
vemos que o Deputado Durval Angelo está preocupado com "os finalmente"
do projeto. Todos nós sabemos que ele recebeu, nas comissões às quais foi
distribuído, várias emendas e, em Plenário, nesta noite, recebeu mais
algumas. O Regimento Interno, que foi bastante analisado, durante anos, e
do qual tive o prazer de participar em algumas reuniões, junto à Comissão
que o elaborou, determina que o projeto, ao ser modificado e receber muitas
emendas, será distribuído ou devolvido à Comissão de Justiça. É uma coisa
das mais lógicas, porque essa Comissão apenas analisa o início do
processo, e esse passa por várias comissões, dependendo da matéria, e
recebe algumas ou várias emendas ou até um substitutivo, que pode conter
alguma inconstitucionalidade.

O Projeto de Lei n° 1.425, polêmico, já desgastou todos nós, o Governo, a
Secretaria da Fazenda, o contribuinte, e nada mais justo e mais claro pelo
cumprimento do Regimento que o projeto seja devolvido à Comissão de
Justiça, onde poderá ser analisada a parte legal, e todas as formas ilegais
que poderão estar incluídas nas emendas apresentadas.

Por isso, encaminhamos favoravelmente esse requerimento do Deputado
Durval Ângelo, porque acreditamos que a Comissão de Justiça poderá dar
uma forma, mesmo que estejamos trabalhando contra o projeto, pela sua
não-aprovação, mas ela poderia, para atender aos outros Deputados que irão
aprová-lo, analisar a parte legal e constitucional.

Por isso a importância de ouvir a Comissão, tão bem presidida pelo
competente companheiro Deputado Hely Tarqüínio. Tenho a certeza de que
ele irá determinar à sua assessoria e aos membros da Comissão que se
debrucem sobre o projeto e analisem com calma as emendas, o substitutivo
que está sendo apresentado, as emendas rejeitadas ontem na Comissão de
Fiscalização Financeira, e o devolvam ao Plenário, para que os Deputados
possam decidir sobre um projeto enxuto, sem nenhum vício de legalidade e
que atenda os que estão propensos a aprová-lo.
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Nós, da Bancada do PMDB, decidimos votar contra o projeto, mas isso não

quer dizer que a Comissão não tenha como analisá-lo. Por isso,
encaminhamos favoravelmente ao requerimento e solicitamos aos
Deputados que o aprovem para que a Comissão de Justiça analise com
cautela esse projeto polêmico.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estamos fazendo o

encaminhamento de votação, mas ainda há matéria a ser discutida. V. Exa.
pode verificar, de plano, que não temos "quorum" para votação, mas o temos
para discussão. Para votação, são necessários 39 Deputados; para
discussão, 26. Solicito que passemos à fase de discussão, uma vez que não
temos "quorum" para votação, ou à recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai determinar a
recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados; há, portanto,

"quorum" para votação. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos
encaminhando também favoravelmente o requerimento do Deputado Durval
Àngelo, porque entendemos que o projeto sofreu, no decorrer da tramitação,
uma série de modificações. Exatamente por isso, vou trazer um assunto que
caracteriza todos os outros motivos de querermos que o projeto retome à
Comissão de Justiça. Após as mudanças que sofreu, voltando a essa
Comissão, poderá receber o credenciamento de legalidade e
constitucionalidade que todos os projetos precisam ter antes de ser
aprovados nesta Casa. Esse projeto do IPVA, que quer aumentar em 33% o
imposto, em um período em que a inflação acumulada foi de 4,5%, não tem
a nossa aprovação. Nós, do PMDB, somos contrários e, exatamente por isso,
estamos defendendo o mencionado requerimento.

E temos uma colocação, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a fazer as guias
do IPVA que estão sendo remetidas não fazem nenhuma alusão ao valor
venal dos veículos. Assim sendo, o contribuinte não tem condições de saber
se a valorização que foi dada a seu veículo está correta. A valorização ou a
desvalorização. Nas guias de IPTU, por exemplo, há um campo reservado
para o valor do imóvel. A partir daí, baseado no valor venal do imóvel, o
contribuinte tem condições de saber exatamente o valor a pagar. No caso do
IPVA, isso não ocorre.

Ontem, nas comissões, foi rejeitada uma emenda que solicitava a inclusão
do valor venal do veículo nas guias de IPVA. No nosso entendimento, esse
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exemplo já justifica uma ação popular. A Assembléia Legislativa, com a
responsabilidade que tem não apenas no campo político, mas também no
jurídico, Sr. Prsidente e Srs. Deputados, deve considerar fundamental que
esse projeto de lei retome à Comissão de Justiça, para que possa receber lá
um carimbo de sua legalidade e constitucionalidade. Devemos agir assim
para que, amanhã, um projeto que foi votado, que passou nos dois turnos e
no Plenário, não possa ser considerado inconstitucional.

Então, é exatamente por isso que estamos encaminhando favoravelmente
o requerimento do Deputado Durval Angelo, a fim de que o projeto retome à
Comissão de Justiça.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Paulo Pettersen.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no nosso
entendimento, é fundamental que o projeto retome à Comissão de Justiça,
pois impõe mais sacrifício à sociedade, e não é justo que seja votado a toque
de caixa, já que recebeu a devida emenda no 20 turno. De acordo com o
novo Regimento, ele tem de seguir o curso normal, caminhando para a
Comissão de Justiça, que vai analisá-lo profundamente, na essência, para
que possa ser avaliado e votado constitucionalmente.

Assim, pela importância doprojeto e até mesmo para facilitar os
entendimentos, ele deve voltar à Comissão de Justiça. Daí ser importante a
aprovação do requerimento do Deputado Durval Angelo, a fim de que tudo
se processe conforme esperamos e a expectativa da sociedade mineira.
Somente assim, continuaremos a defender os interesses do povo nesta
Casa. Se esta é do povo, pois nós o representamos, tenho certeza de que os
senhores entenderão a importância do retomo do projeto à Comissão de
Justiça.

Entendo que assim deve ser. E os senhores, tenho certeza, já estão
analisando a questão da mesma maneira. Se votarmos ou tentarmos aprovar
o projeto do IPVA a toque de caixa, ou como ele se encontra, sem a
apreciação da Comissão de Justiça, já que sofreu emendas, poderemos
produzir distorção. As coisas têm de ser elaboradas, colocadas no devido
lugar, com o maior zelo, para que depois esta Assembléia não fique com a
imagem maculada, e o projeto sujeito a dúvidas. Temos de evitar que isso
aconteça. Vamos burilar o projeto como sua importância o exige, porque,
além de polêmico, ele impõe mais sacrifício à sociedade. Não sei se o
Deputado Arnaldo Penna concorda comigo, entretanto mais sacrifícios, numa
flora dessas, para o povo mineiro não é uma coisa justa, não é salutar.

Então, talvez, V. Exa., juntamente com todos os nossos pares, possa
realmente fazer uma acareação nessas emendas, ajustando mais o projeto,
para que fique bem feito, possa ser oferecido à sociedade de forma que ela
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possa absorvê-lo proporcionalmente ao seu sacrifício, já que ela está
pagando um preço muito alto por atitudes sem visão, sem sensibilidade, de
um Governo neoliberal. É um custo social muito grande que este Governo
estará impondo à sociedade, se o seu projeto for aprovado nesta Casa, com
o sacrifício também de cada um de nós.

Então, não podemos nos sujeitar a ficar com esse ônus, sem defender os
interesses do povo. Logo, o retomo do projeto do IPVA, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, à Comissão de Justiça, após as emendas, é fundamental e
regimental.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Ivo José.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
entendemos que nos coube um papel muito importante no momento em que
se está percebendo que amplia-se o número de Deputados interessados em
aprofundar a discussão, em fazer o resgate do real valor do Poder
Legislativo. Essa é uma oportunidade a mais que teremos para o
aprofundamento da discussão do projeto.

O Deputado Durval Angelo fez um requerimento solicitando que o projeto
seja redistribuido à Comissão de Justiça, para que, no 2 0 turno, pudesse ser
analisado novamente, pois vimos que o debate ainda não foi completo no
Plenário. E preciso haver condição para que o projeto seja mais bem
discutido na Comissão, e sabemos que lá há um número mais reduzido de
Deputados. Abre-se, também, uma nova perspectiva de negociação, pois,
com um menor número de Deputados, é mais fácil fazer uma análise melhor.

Então, entendemos que surge uma nova oportunidade, principalmente
porque o projeto é muito polêmico. A reação a ele é bem grande. Aliás,
sabemos que ela está acontecendo mesmo na bancada que apóia o
Governo, ou seja, o PSDB, o PPB, o PFL. Tenho percebido que há
insatisfação também nessas bancadas.

Queremos, assim, mais uma oportunidade para que os Deputados que
apóiam o Governo também possam dar a sua contribuição para a rejeição do
projeto, a fim de que seja devolvido ao Governador, porque veio eivado de
vícios, além dos métodos que nós já abominamos, ou seja, os vícios com
relação à falta de respeito com o Poder Legislativo.

Sabemos que o projeto tem muitos problemas, e, se ele for rejeitado na
forma original, poderão ser apresentadas alternativas e propostas, porque há
questões que nem com o projeto vão ser resolvidas, como a da guerra fiscal
e a briga com os Estados vizinhos. Esses problemas devem ser resolvidos
no projeto. São questões em nível nacional, e, se não houver disposição do
Governo Federal, não vai ser solucionada essa briga de Estado, que dá uma
alíquota maior, outra menor, migra setor importante da economia para outro
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Estado, em função de benefícios.

E nós sabemos que não é competência do Governo do Estado fazer
legislação que interfira em outro Estado. Então, essa guerra fiscal, em que
outro Estado oferece vantagens e favorece a evasão de receita, é um
problema que não compete ao Governador do Estado resolver nem à
Assembléia Legislativa; tem que ser pensado numa reforma mais ampla, em
nível federal. Percebemos que não há, nessa área, disposição de comprar
briga, porque sabemos que o Governo Fernando Henrique Cardoso, em
relação a Minas Gerais, ao Rio de Janeiro ou a São Paulo, tem deixado a
desejar quanto à política econômica e social.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Antônio Andrade.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, galerias; encaminho favoravelmente ao requerimento que
solicita que o projeto do IPVA retome à Comissão de Justiça, por entender
que é prudente por parte da Casa, para que não haja nenhuma dúvida
quanto à sua constitucionalidade e juridicidade. E preciso que tenha melhor
análise.

O projeto recebeu algumas emendas, portanto não está na forma original.
E nada mais prudente que essa Comissão fazer a sua análise. Quando ele
retomar para ser votado, não vamos estar votando um projeto que pode ter
sua constitucionalidade questionada e, com isso, ficarmos desmoralizados.

Acho que há tempo, Sr. Presidente, para voltar o projeto. Seria bastante
prudente que pudéssemos ter essa oportunidade de, com mais tranqüilidade,
na Comissão muito bem presidida pelo nobre Deputado Hely Tarqüínio,
votarmos conscientes de que ele teve todos os artigos e emendas
analisados.

Então, Sr. Presidente, encaminho favoravelmente a esse requerimento.
Solicito aos Deputados que, ao votá-lo, pensem no dia de amanhã, que não
podemos votar apressadamente, sem antes ter a certeza de que o projeto foi
discutido com profundidade naquela Comissão.

Peço que tenham um pouco mais de paciência. E claro que todos estão
cansados e gostariam de votar o projeto agora, mas é prudente que isso
aconteça. Temos a função de legislar, portanto vamos fazer o sacrifício de
dar mais tempo para que o projeto seja analisado, e, ao retomar a esta Casa,
seja qual for o resultado da votação, ninguém fique com a consciência
pesada e preocupado, principalmente os Deputados que são advogados,
conhecem a lei e podem estar incorrendo no erro de estar votando um
projeto que poderá ser questionado. Eu, que sou engenheiro, peão de obra,
não tenho muito essa preocupação. Preciso verificar os efeitos de um
projeto, e, com isso, a questão da constitucionalidade passa despercebida.
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Para os que são advogados, até por honra do diploma recebido, é prudente
não votar projetos que amanhã poderão ser questionados.

Peço um pouco mais de paciência aos Deputados e que votem
favoravelmente ao retomo do projeto à Comissão de Justiça, e, após a
análise, retome ao Plenário para que possamos votá-lo mais tranqüilamente.
É claro que as emendas que lhe foram apresentadas, no calor da discussão
e da emoção, muitas delas não foram bem analisadas. Verifiquei no relatório
da Comissão de Fiscalização Orçamentária que, de forma nenhuma, foi
questionada a constitucionalidade do projeto. Apenas foi questionado o seu
mérito, não a sua constitucionalidade. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Arnaldo Canarinho.

O Deputado Arnaldo Canarinho - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs.
Deputados, imprensa, funcionários da Casa; ocupo, mais uma vez, esta
tribuna para encaminhar favoravelmente ao requerimento do ilustre
Deputado Durval Angelo, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.425197
devolvido à Comissão de Justiça, para receber parecer sobre a sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, em virtude das modificações
efetuadas no seu texto original.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o requerimento do nobre Deputado Durval
Ângelo, além de encontrar embasamento em dispositivo regimental - no § 20
do art. 185 -, pretende conferir ao processo maior legitimidade e
constitucionalidade. A análise do Projeto de Lei n° 1.425 pela Comissão de
Constituição e Justiça, em 2 0 tumo, possibilitará também aumento de tempo
para que os legisladores desta Casa possam refletir sobre o polêmico projeto
e para que possamos deliberar com responsabilidade sobre um assunto de
relevância para toda a laboriosa população de Minas Gerais.

Srs. Deputados, pedimos que sejam favoráveis à votação do requerimento,
porque realmente esse projeto precisa ser melhor analisado. Como disse o
Deputado Antônio Andrade, esse projeto precisa ser melhor analisado,
principalmente pelos nobres colegas Deputados advogados desta Casa,
porque, ao voltar à Comissão de Constituição e Justiça, eles saberão quais
modificações foram feitas nesse projeto que tanto irá onerar a população do
nosso Estado.

Sr. Presidente, a pressa é inimiga da perfeição. O objetivo do requerimento
do Deputado Durval Angelo é, justamente, dar maior perfeição a esta
proposição. Solicitamos a colaboração dos colegas Deputados, votando a
favor do requerimento. Que ele possa ser aprovado pelos nobres colegas
desta Casa.

Caros colegas Deputados, queria mais uma vez solicitar aos nobres pares
que fizessem reflexão sobre o projeto que trata do IPVA, porque ele não é
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bom para o nosso povo.

Essas são as minhas palavras, Sr. Presidente. Para encerrar, peço aos
colegas, mais uma vez, que votem a favor do requerimento que pede a volta
desse projeto à Comissão de Constituição e Justiça.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, encontro-me de posse da

ordem do dia da 2473 Reunião Extraordinária, referente à V parte, realizada
das 20h às 20h15min, e fiquei um tanto confuso, porque está escrito aqui
"Prosseguimento da discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.425197".
Só que, pelo que me consta, acabamos com o processo de discussão na
reunião anterior. Estamos, agora, na fase de votação. Fiquei confuso, Sr.
Presidente. Esta pauta está valendo ou não?

O Sr. Presidente - Esta Presidência esclarece ao Deputado Gilmar
Machado que, como encerramos a discussão desse projeto há poucos
minutos, a assessoria, acreditando que o tempo seria insuficiente para o seu
encerramento, fez a pauta com "prosseguimento da discussão". No entanto,
já fizemos a retificação e já colocamos "votação em 20 tumo", uma vez que,
em horário próximo das 20 horas, foi encerrada a discussão do projeto.

• Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Antônio

Roberto.
O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, nosso Líder, ocupo esta tribuna para, ! ambém , votar
favoravelmente ao requerimento do ilustre Deputado Durval Angelo.

Entendemos que o projeto, polêmico projeto do IPVA, depois de muito
manuseado, muito trabalhado e mudo discutido sofreu profundas
modificações e deve, portanto, ser mais bem estudado e voltar à Comissão
de Constituição e Justiça, para que seja analisada a sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade.

Entendemos que deva ser assim, porque, se não o fizermos, poderemos
correr o risco de ter um projeto cheio de erros, que poderá nos envergonhar
depois.

Temos, portanto, o cuidado especial de fazê-lo voltar à Comissão de
Constituição e Justiça, para que se façam as modificações quanto a sua
legalidade, juridicidade e constitucionalidade.

Já tivemos oportunidade, hoje, de ocupar esta tribuna para dizer como
vimos o projeto original. Tachamos o projeto, assim como outros Deputados
também o tacharam, de draconiano. Entendo que é um projeto draconiano
no seu conteúdo e até na sua redação. Revendo aqui, mais uma vez, a sua
redação, que é a redação do Governo, vemos que, além de ser um projeto
altamente lesivo aos contribuintes de Minas Gerais, é, também, um projeto
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draconiano, quando retira a isenção antes concedida a veículos com mais de
15 anos de fabricação. E importante isso.

Estou vendo o Plenário cheio. Devemos ter o cuidado de zelar pelo
interesse do povo que representamos. Não podemos dizer aqui que esse
projeto é importante, que tira a isenção do povo. E a questão que já foi
abordada aqui, com a participação do Deputado Ermano Batista, quando eu
dizia, naquela oportunidade, que o projeto revelava masoquismo muito
grande. Não podemos ver o povo sofrer. São 1.237.152 pessoas que
sofrerão. Precisamos corrigir a redação desse projeto, dizer que isso não é
importante. Revela até uma maldade com o nosso relator, porque, às vezes,
ele não analisa aquilo muito bem. Mas isso nunca foi importante para nós.
Nós, Deputados, não concordamos com isso.

Quanto ao substitutivo, vemos que, realmente, deverá ser um substitutivo
mais bem trabalhado.

Precisamos analisar as alíquotas diferenciadas. Isso é muito importante. A
Comissão de Constituição e Justiça, estou certo, vai analisar isso e verificar
algumas modificações que, inegavelmente, vão melhorar o projeto. Era isso
o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminar, o Deputado lbrahim
,Jacob.

O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje pela
manhã assomamos a esta tribuna para condenar veementemente o projeto
do IPVA. Cheguei ao ponto de apresentar um requerimento à Presidência da
Casa que, infelizmente, por questão regimental, não pôde encaminhá-lo.
Esse requerimento seria um pedido ao Sr. Governador, para que retirasse
esse projeto de pauta e determinasse a remessa de um outro projeto mais
bem estruturado, mais bem orientado e, ao mesmo tempo, mais justo.
Entretanto, infelizmente, esse fato não pode ser concretizado. Vem, agora, a
oportunidade de acertar esse projeto. Acreditamos que muitos Deputados
não vão aprovar esse requerimento. Vamos torcer, vamos solicitar que o
aprovem, O Deputado Durval Angelo houve por bem apresentar esse
requerimento que suscitou a nossa vinda, mais uma vez, a essa tribuna. Sr.
Presidente, vamos repetir mais uma vez o nosso pensamento sobre esse
projeto, que discutimos hoje e ontem nas comissões. O projeto está
realmente eivado de erros. Erros clássicos. Tudo começou mal, quando o Sr.
Presidente recebeu a noticia, antes mesmo de o projeto ser discutido, da
emissão das guias de recolhimento do IPVA. Srs. Deputados, é muito
importante que esta Casa Legislativa assuma realmente a sua posição de
um dos Poderes de Estado. Infelizmente nós ainda não nos conscientizamos
de que um Poder de Estado, que é a Assembléia Legislativa, não tenha
assumido realmente esse poder. Infelizmente ainda continuamos atrelados
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ao Palácio da Liberdade. Temos, por exemplo, a Proposta de Emenda â
Constituição n° 50197, que teve urna reviravolta de 300 0 , fez um arco. No 10
turno, uma votação aproximada de 52 votos favoráveis; no 2 0 turno, 51 votos
contra. Quer dizer, esta Casa não tem estabilidade, não sabe o que quer.
Não estamos sabendo o que queremos. Isto aqui é um Poder, um Poder
independente, totalmente independente. É tão independente que o próprio
Governo do Estado, para vir a esta Casa, terá que pedir licença à
Presidência. Não poderá estar aqui presente em reunião nenhuma, a não ser
se convidado ou solicitado a comparecer. Os nossos companheiros
Deputados ainda não se conscientizaram disso, ainda não se
conscientizaram do valor e da força do Deputado..

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Raul Lima
Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, é regimental. Eu creio nisso,
esta é uma Casa parlamentar, eu acabei de chegar aqui em cima, peço que
meu prazo retorne, porque o outro Deputado ainda não havia nem descido.
Por favor, retorne o painel, porque este Deputado quer usar regimentalmente
o seu período. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu não posso perder tempo,
porque pouco é o tempo. Se nós pudéssemos observar o tempo, seríamos
mais sábios. Moisés disse certa feita, no Salmo 90: "Ensina-nos, ó Senhor, a
contar nossos dias para que alcancemos corações sábios". Se houvesse um
sábio que retratasse um quadro real, ele faria um quadro com asas, porque
tudo está passando, inclusive o momento em que estamos aqui, e o
momento em que estaremos aqui no futuro, amanhã e depois, se estivermos
aqui.

Daqui a cinco ou dez anos, passou este mandato ou passaram dois
mandatos, e o que terá restado? Ai é que o livro de Jó diz que Deus vai
tomar conta do rastro.

Senhores, por favor, não quero ser mal entendido. Subi aqui para
encaminhar um requerimento, para discutir um requerimento que propõe o
retomo desse projeto à Comissão de Constituição e Justiça. Isso é dentro da
ordem, Sr. Presidente. O que é justiça? O que é ser justo? Senhores, às
vezes estamos cegos e não percebemos que, quando oprimimos o povo, não
estamos sendo justos.

Fui desafiado por um companheiro, por um colega que me disse que o
Governador estava muito decepcionado comigo, uma vez que o abraço e
quando venho aqui "desço o cacete" - ele usou essa expressão. Mas na
verdade, em nenhum instante, em nenhum momento falei mal de S. Exa., e
tomo como testemunha os anais desta Casa. Quando falei mal, falei de um
espírito, de um pneuma, que é vento. Eu não disse pneumaguia, que é o
Espírito Santo, o pneuma agnus. Mas há espíritos, em algumas épocas, que
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levam nações a pecar e que podem ser rechaçados, como o espírito que, em
certa época, levou um homem chamado Adolf Hitler a matar milhões de
judeus. Quem entende isso? De repente, não percebemos que nosso povo
está sendo oprimido, oprimido e oprimido e, quando temos uma crise, só
encontramos a solução no povo. Mas como vencer esse espírito? Com outro
espírito, com o espírito maior, o espírito da palavra, o espírito que é o poder
de Deus, que é a justiça. E entendemos que, a partir do momento em que
pararmos de ver no bolso do povo brasileiro a solução... porque nunca vi
Governo tão amante de impostos! E cito o Presidente da República, sobre
quem falo que é "draculeano" mesmo - o Imposto de Renda... nflac"! E todo
o mundo diz: é a solução... Agora, o IPVA. Esta Casa deixou passar um
imposto que aumenta o diesel em 50%. Fomos contrários. Vocês acham que
isso vai ser repassado à frota? Vai ser repassado ao frete, ao povo, ao feijão,
ao arroz. ,"Mais um pouquinho"... Mas já chega! Agora mais esse?

Senhores, é só para rir? Alguém disse que havia sido celebrado um acordo
pelo qual R$350.000,00 viriam para cá. Isso é loucura. Sei que isso não
aconteceu e que foi só uma tentativa de me incitar à brincadeira. Não há
acordos dessa natureza aqui, porque senão seria realmente um pecado, e
este Poder, uma farsa ou totalmente subserviente ao poder econômico. Não!
Este Poder tem o poder de inverter a coisa, de auxiliar o Poder Executivo
com projetos e idéias e também de ser independente e até mesmo
questionar a continuidade ou não de qualquer Executivo, porque este é o
Poder da palavra. E é pela palavra que espero, é pela verdade que
esperamos vencer. Como dissemos à nossa irmã Maria José Haueisen, nada
podemos contra a verdade, senão pela verdade.

Muito obrigado por sua paciência. Já que o tempo está sendo descontado,
quero dizer que o Anivaldo Coelho é chamado de o grande Anivaldo Coelho,
o homem falar, das vestes brilhantes.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Anivaldo
Coelho.

O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada
Maria José Haueisen, mulher guerreira, que até essa hora está ai, tendo
ficado ontem até as 2 horas da manhã. Estamos aqui, Sr. Presidente
defendendo esse requerimento do nobre Deputado Durval Ângelo, que,
regimentalmente apoiado, solicita seja distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça o Projeto de Lei n° 1.425197, que dispõe sobre o IPVA,
a fim de ser analisado em 20 turno.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, nos dois primeiros anos nesta
Assembléia, participamos com muita honra da Comissão de Constituição e
Justiça, tendo como nosso Presidente o Deputado Geraldo Santanna, e lá
tínhamos também o Deputado Arnaldo Penna, grande advogado e grande
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Deputado, que é da nossa região de Conselheiro Lafaiete; o Deputado Simão
Pedro Toledo, que veio a ser, no ano passado, Conselheiro; o Deputado
Antônio Genaro, que também está aqui presente. Sr. Presidente, estamos
pedindo a volta desse projeto àquela Comissão, por entendermos que ela é a
mais importante desta Casa, é ela que tem o objetivo de analisar a
constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade desse projeto, que tem
gerado tanta polêmica e que agora já não está mais como quando veio do
Governador. Então ele teria que voltar, e é por isso que apoiamos esse
requerimento do nobre Deputado Durval Angelo, porque lá ele novamente
será analisado, e ai, quem sabe, resolveremos os problemas que hoje
estamos analisando, discutindo e que, pelo jeito, farão com que fiquemos
aqui até as 2 horas da manhã.

Então, Sr. Presidente, queríamos e gostaríamos que os Deputados
votassem a favor, já que nós, 17 Deputados, já solicitamos ao Presidente,
através de outro requerimento, a declaração de voto. Queríamos que os
Deputados que estão aqui hoje, para que pudéssemos ir embora agora, às
22h10min, voltassem esse projeto para a Comissão de Constituição e Justiça
e amanhã, com calma, a Comissão pudesse analisá-lo para que, ai sim,
voltasse para cá e fosse dado um fim a ele.

Estamos vendo mais um Deputado se inscrevendo para encaminhar, o
Deputado Alencar da Silveira Júnior. Agradecemos, porque ele, logicamente,
também falará para que esse projeto volte à Comissão de Justiça,
reconhecendo que aquela Comissão é a que poderá conferir legalidade e
constitucionalidade a ele. Temos analisado, por intermédio da assessoria
coletiva. Aproveitamos para agradecer ao Otávio, que está ai até a essa
hora nos dando todos os subsídios. Ele já fez uma análise dos aspectos
negativos do substitutivo ao projeto. Tomamos a pedir vamos, todos os
Deputados, votar esse projeto. O requerimento do Deputado Durval Angelo é
importante, vai voltar à Comissão comandada pelo Deputado Hely Tarqüinio,
e aí ele terá a missão do Deputado Geraldo Santanna nos dois primeiros
anos, vai analisá-lo com bastante carinho, junto com os outros Deputados da
Comissão. E, ai sim, poderemos trazê-lo aqui e votá-lo com tranqüilidade.

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

• Deputado Durval Ângelo - Peço verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 15 Deputados; votaram "não" 37

Deputados; perfazendo o total de 52 votos. Está, portanto, ratificada a
rejeição do requerimento.
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Declarações de Voto
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, diante de um resultado tão

expressivo como esse, temos que saudar a democracia, que foi a vitoriosa
no processo de debate que desenvolvemos aqui, com a discussão e o
encaminhamento, quando 16 Deputados fizeram seus pronunciamentos.

Só estranhei a ausência, no painel, do voto do Deputado Raul Lima Neto.
Não apareceu o voto do Deputado Raul Lima Neto, por isso não tivemos o
160 voto. Se nós tivéssemos o 160 voto, seria ainda mais expressivo o
registro que faria aqui. O Deputado Raul Lima Neto tem que saber por que
não saiu o seu voto.

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que a democracia seria tão mais simples
se todas as nossas votações fossem pelo processo eletrônico - como
assistimos a essa votação -, que é rápido e ágil. Quem sabe a obstrução não
está rápida porque o seu processo de votação está sendo feito de forma
errada. Quem sabe se, há 15 dias, quando essa matéria começou a tramitar,
estivéssemos fazendo aquilo que a Deputada Maria José Haueisen sempre
reivindica, que se use o painel, poderíamos ter agilizado muito mais a
votação.

Este Deputado votou a favor do requerimento não só pelo fato de ser
autor, mas porque o Regimento permite que, se há modificações no projeto -
que hoje não tem nada a ver com o original, depois de tantas emendas que
recebeu -, ele tem que voltar, tem que ser apreciado novamente na
Comissão de Justiça. Essa é uma questão de principio elementar, de
processo administrativo. E para evitar que se façam verdadeiros
monstrengos aqui e que se encaminhem emendas que muitas vezes podem
cair no ridículo diante da opinião pública e diante de órgãos de imprensa, ou
permitir que o Governo use dois pesos e duas medidas: se a emenda ridícula
e inconstitucional, ilegal, é do Governo ou de um Deputado do Governo, ele
não veta, mas não a coloca em prática, e aquela determinada emenda fica
em um limbo jurídico, aquele dispositivo; e quando é da Oposição, o
Governo acaba vetando. Então é um poder de arbítrio que o Governador tem
ao sancionar ou rejeitar, em parte ou no total, um determinado projeto.

Se todos os projetos voltassem, em 2 0 turno, à Comissão de Justiça, isso
não aconteceria. Gostaria de registrar, porque não apareceu o voto do
Deputado Raul Lima Neto. Essa é uma questão prática.

O Deputado Gilmar Machado - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaríamos
apenas de registrar aqui, fundamentados no art. 254 do Regimento Interno,
que nosso voto foi "sim'. Nós dissemos sim a uma proposta de melhor
exame da matéria, feita pela Comissão de Justiça, porque esse projeto
recebeu mais de 70 emendas. Esse projeto recebeu um substitutivo que
altera alguns pontos do projeto original. Portanto, requer que a nossa
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Comissão de Justiça se pronuncie. Então, o sim que dei foi um sim
consciente de que não podemos, aqui nesta Casa, continuar votando,
continuar fazendo alterações nos projetos sem que a Comissão de Justiça se
pronuncie. E é exatamente com esse objetivo que estamos aqui agora, a
declarar, a esclarecer a todos os Srs. Deputados e Deputadas desta Casa
que é fundamental para todos nós, na análise de qualquer matéria, que a
Comissão de Justiça possa se pronunciar. Por que ela recebe primeiro todos
os projetos e todos os projetos passam por ela? E porque cabe a ela uma
análise mais profunda, cabe a ela examinar todos os aspectos da
constitucionalidade, da legalidade e da juridicidade. O art. 185, § 2°, do
Regimento Interno, se refere à possibilidade de volta à Comissão de Justiça,
porque tínhamos a clareza de que havia a necessidade de se ter mais
cuidado na aprovação, um zelo maior na aprovação. Não que eu esteja
querendo duvidar e dizer que os Deputados e as Deputadas não tenham zelo
e cuidado, mas é que ficaria melhor, da nossa parte, se fizéssemos, de fato,
da maneira que foi proposta no requerimento do Deputado Durval Angelo,
que foi agora rejeitado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelo art.
254, em reunião pública podemos declarar o voto. Com esse objetivo, passo
a fazer uso do microfone. Não há dúvida nenhuma sobre a posição prevista
no Regimento. Qualquer matéria nova, depois de votada no P turno, deverá
retomar à Comissão de Justiça, para verificar se é constitucional e legal, se
pode prosperar. Portanto, nossa posição seria totalmente favorável a que o
projeto retomasse à Comissão de Justiça, para que se analisasse sua
legalidade. Evidentemente, a posição tem de ser clara, e não pode passar
despercebido de que forma estamos encaminhando cada votação - a
votação desses requerimentos, que são pertinentes, que têm um objetivo,
não o de obstruir, mas, desde o primeiro momento, de melhorar o projeto.

Acredito, evidentemente, que esse projeto poderá melhorar antes de sua
votação final, se é que haverá um entendimento no sentido de que ele seja
votado ainda este ano. E evidente que as partes deveriam compreender que
há emendas importantes e há requerimentos com o objetivo de aperfeiçoar o
projeto, que poderiam e deveriam receber parecer favorável. A situação
colocada foi de confronto. Todas as emendas, independentemente de seu
teor, que partiram da Bancada do PT foram rejeitadas de plano pelo relator,
que, também de plano, incluiu os carros usados na tributação e excluiu as
aeronaves. Temos que deixar clara a intenção ao encaminhar esse projeto
para a Comissão de Justiça: verificar se não houve a desfiguração do
projeto.

O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, nobres colegas,
realmente, a postura que temos adotado no decorrer da discussão desse
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projeto do IPVA é no sentido de trazer medidas propositivas. No primeiro
momento, sentimos muito o fato de urna série de emendas serem
sumariamente rejeitadas pela Comissão de Fiscalização Financeira.
Tivemos, no momento em que subi à tribuna para falar a respeito do
requerimento que meu colega de partido, Deputado Durval Angelo, fazia
para que o projeto voltasse à Comissão de Justiça, uma pequena esperança.
Por que isso? Porque o projeto carece de uma análise. Seria muita ousadia
nossa achar que poderíamos votá-lo a nosso bel-prazer, sem uma análise da
sua legalidade. Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas, não é essa a
postura do Legislativo, não é essa a postura do Legislativo mineiro. Não é
essa a postura dos Deputados, que fizeram, há poucos dias, o novo
Regimento Interno. Não é essa a postura que o povo mineiro espera de
todos nós. Sr. Presidente, sinceramente, a minha esperança, poderia dizer,
em um linguajar popular, foi para o brejo, pois a alimentei durante minutos e
floras, e agora, vejo que houve uma repetição do que ocorreu na Comissão
de Fiscalização Financeira. Mais uma vez, a Oposição é jogada às traças,
mais uma vez, sequer somos ouvidos. No momento em que podemos
colaborar, somos jogados para escanteio, e nossa proposta é deixada de
lado. Por isso, Sr. Presidente, costumo dizer para os colegas do partido: não
é possível trazer para esta Casa medidas propositivas.

Para terminar, Sr. Presidente, não é possível estar trazendo para esta
Casa medidas propositivas, uma vez que somos forçados a fazer obstrução
apenas para obstruir. Lamento muito. Isso não é de meu feitio, mas é essa a
postura que esta Casa está levando todos nós a adotar.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
sentimos a mágoa do nosso companheiro Deputado Geraldo Nascimento,
que percebe que, apesar de todo o esforço da Oposição, apresentando
emendas e requerimentos, somos derrotados do princípio ao fim. Mas quero
dizer a ele que não vamos desistir por isso. Tenho a certeza também de que
sua firmeza na luta é muito grande, e ele vai continuar. E acreditamos no
velho ditado: água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Um dia esta
Casa haverá de reconhecer a importância do nosso trabalho e a qualidade
das nossas emendas e dos nossos requerimentos.

Mas estou aqui também para fazer minha declaração de voto. Esta
Assembléia Legislativa tem sido citada várias vezes, em outros Estados,
como um exemplo para outras Assembléias Legislativas. E um exemplo por
sua estrutura física, por tudo que nos garante um trabalho com conforto e
eficiência: circuito interno de televisão e circuito externo com um canal
permanente, o canal 11. Isso nos permite um trabalho melhor, mas nada
disso teria valor se não houvesse uma produção de qualidade, isto é, leis
bem feitas. E, graças a Deus, esta Casa conta com uma assessoria de
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primeira qualidade, que nos ajuda, que ajuda a Mesa Diretora, que orienta Os

trabalhos das comissões e nos possibilita, na maioria das vezes, acertar.
Mas ainda sentimos que pode haver alguma coisa para melhorar. Já foi
falado por um companheiro que me antecedeu que fizemos uma avaliação
desse substitutivo que votamos aqui e no qual fomos derrotados. Mas a
avaliação que fizemos foi genérica e feita. às pressas para nos assessorar
nessa votação que acabamos de fazer. Por isso queríamos que esse
substitutivo fosse à Comissão de Justiça. Daí porque votamos a favor do
requerimento. Assim teríamos mais garantia sobre o trabalho que esta Casa
realiza, trabalho que serve de exemplo para as outras Assembléias. Quando
votássemos o projeto do IPVA teríamos mais tranqüilidade, certos de que
não haveria nenhuma inconstitucionalidade. Infelizmente fomos derrotados,
mas vamos perseverar aqui e ver o que ainda podemos fazer como
contribuição a esse projeto, que há de ficar na história de todos nós.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputada Maria José Haueisen, inicialmente quero manifestar, na condição
de Líder da Minoria, minha satisfação por ter integrado essa liderança e a
equipe de trabalho, realizando um trabalho histórico na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Quero destacar aqui neste momento, não só
pela sua competência no processo obstrutivo, que por si mesmo já seria um
grande trabalho nosso, mas ainda pela qualidade dos documentos e dos
encaminhamentos  pela sua garra, o nome do nosso colega e companheiro
Deputado Durval Angelo. Acho que ele tem feito por Minas, pelos mineiros e
por esta Assembléia um trabalho profundamente dignificante. Quero
manifestar aqui meu orgulho em tê-lo como companheiro de partido.

Quero dizer que não só o requerimento do Deputado Durval Angelo tem o
valor de nos permitir continuar no processo obstrutivo, como também, pelo
seu conteúdo, tem o valor de determinar que essa matéria tão polêmica,
como já foi explicitado aqui, possa ser remetida à Comissão de Justiça, para
que as mudanças apresentadas, principalmente no 20 tumo, com relação aos
valores das aliquotas e dos veículos referenciados para cobrança pudessem
ser analisadas à luz da constitucionalidade e da legalidade, para, mais uma
vez, evitarmos qualquer constrangimento em relação à natureza do projeto
que está sendo debatido

Sr. Presidente, Srs. Deputados, se esse requerimento tivesse sido
aprovado - e por isso mesmo quero me manifestar, declarando o meu voto
favorável -, seguramente estaríamos dando um salto de qualidade do ponto
de vista do comportamento da Assembléia Legislativa.

Para concluir, Sr. Presidente, quero aproveitar este final para alertar sobre
uma questão que não está prevista no Regimento, relativa a determinados
problemas que está havendo no painel eletrônico. Vi um companheiro nosso,
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o Deputado Marcos Helênio, fazer um esforço danado para poder registrar o
seu voto, por falha em determinados setores, e, infelizmente, por deficiência
do sistema eletrônico, não conseguimos ver registrado no painel o voto do
Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também
queremos fazer declaração de voto. Votamos favoravelmente ao
requerimento depois de termos feito a sua defesa na tribuna da Assembléia.
E, no nosso entendimento, na nossa avaliação, a Assembléia perdeu uma
grande oportunidade de, em primeiro lugar, fazer cumprir o Regimento
Interno e, em segundo lugar, ter condições de se certificar de que o projeto,
no decorrer da sua tramitação, com as mudanças que sofreu, continua com a
chancela da constitucionalidade e da legalidade.

Infelizmente, fomos derrotados na nossa pretensão. Podemos dizer que já
estamos até acostumados a isso, mas sem nos importarmos com o resultado
da votação. Nós, que estamos na vida pública, não podemos nos prender
aos resultados eleitorais e sim aos resultados políticos, ou seja, o resultado
eleitoral passa. É como no processo de uma eleição. O processo eleitoral
terminava no dia 3 de outubro, e a partir desse dia ele deixava de existir,
mas os posicionamentos políticos que cada um tomou no decorrer daquela
eleição ficam. E o que existe de significativo são exatamente as posições. Já
vi muita gente ganhar uma eleição no dia dela e, logo depois, o tempo
demonstrar que isso não foi significativo. O tempo cuidou de demonstrar
que, muitas vezes, aquele que perdeu é o que estava certo em suas
proposições.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, continuamos com esse firme
propósito. Estamos fazendo declaração de voto, pois foi uma pena,
repetimos, a Assembléia ter perdido a oportunidade de remeter esse projeto
à Comissão de Justiça. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta Casa,
sem sombra de dúvida, perdeu uma oportunidade que poderia perfeitamente
evitar, não vou falar na sua totalidade, mas parcialmente: o sofrimento do
povo mineiro. Já tendo em vista que prevalece o sistema democrático, a
vontade da maioria, não é por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
vamos esmorecer, de maneira alguma. Ficamos tristes porque esse projeto
deveria ser analisado profundamente na Comissão de Justiça, com as suas
respectivas emendas, porque de lá, sim, ele poderia retomar ao Plenário,
após análise apurada por seus membros, para que fosse votado realmente
dentro de um parâmetro que a sociedade suporta.

Por isso, Sr. Presidente, nós, da Bancada do PMDB, votamos sim".
Espero que V. Exa. jamais esqueça esta noite, o que está se passando aqui
e que V. Exa. está presenciando. Espero também que todos os Deputados
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aqui presentes não esqueçam amanhã, quando serão cobrados lá fora. Se
esse projeto retomasse às comissões, nós, Maioria ou Minoria, todos nós,
esta Casa ganharia.

Dessa forma, Sr. Presidente, eu expresso novamente a minha tristeza.
Tenho certeza de que V. Exa., na condução desse processo, irá convir
conosco que, se o resultado fosse o contrário, quem ganharia não seria a
Minoria, de maneira alguma, mas o contribuinte.

Dentro dessa expectativa, para concluir, saio tristemente, porque esperava
que o resultado fosse outro.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero aqui
declarar o meu voto, que foi favorável ao requerimento do nobre Deputado
Durval Angelo. Requerimento que procede, que eu esperava que fosse
aprovado por todos os Deputados, pela precaução de ter esse projeto de
volta à Comissão de Justiça e ali verificada sua constitucionalidade, sua
legalidade e sua juridicidade.

Acredito que amanhã à noite estaremos votando esse projeto, mas não
sairemos convencidos de que todas as emendas e os artigos incluídos nele
não estão infringindo a lei ou as Constituições Federal e Estadual.

Nós, da Bancada do PMDB, lutamos para que não houvesse, de forma
nenhuma, nenhum aumento de imposto neste final de ano.

Estamos convencidos de que o nosso trabalho terá o reconhecimento da
população mineira pela situação em que ela se encontra. Sabemos que
vários Deputados gostariam de estar nos acompánhando nessa votação,
gostariam de estar do lado de cá, votando de acordo com os interesses da
população mineira, contrários ao aumento da alíquota de imposto. Por isso,
quando encaminhamos aqui desta tribuna esse requerimento, foi no intuito
de dar oportunidade a todos os Deputados de ter mais uma noite com a
cabeça no travesseiro para refletir melhor com relação a esse projeto e com
relação às dificuldades que terá o contribuinte mineiro.

Dezesseis Deputados encaminharam favoravelmente ao requerimento do
Deputado Durval Ângelo, solicitando que esse projeto retomasse à comissão
presidida pelo Deputado Hely Tarqüinio, para que eles pudessem analisar
melhor, para que melhor oportunidade tivéssemos todos nós, e, para
amanhã, termos novo posicionamento para fazer, no mínimo, um acordo
com a redução da aliquota ou, talvez, chegar a um acordo para que esse
projeto fosse votado de uma forma diferente. Muito obrigado.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós também
faremos a nossa declaração de voto, pelo encaminhamento feito ao
requerimento. A nossa posição não poderia ser outra a não ser votar
favoravelmente ao requerimento que encaminha o Projeto de Lei n° 1.425197
à Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que entendíamos que isso
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proporcionaria novas oportunidades de analisar e continuar nos
aprofundando nesse polêmico projeto que sacrifica a população mineira, mas
com toda a condição legítima de ser aperfeiçoado pelos Deputados da
Assembléia Legislativa. Sabemos que várias oportunidades já tivemos para
apresentar sugestões e propostas para esse aperfeiçoamento, mas não
desistimos de continuar buscando outras oportunidades, uma vez que o
Regimento nos permite isso. Vamos insistir nelas, porque não fugiremos do
nosso papel, não fugiremos das preocupações da população que depositou
confiança em nós, mesmo estando às vésperas da mudança de ano, mesmo
estando às vésperas do momento em que se encerra o prazo para se colocar
em andamento a cobrança desse imposto. Deixando de lado a afronta que
essa Casa recebeu com a distribuição das guias, que foi o lado mais
complicado do processo, existe o lado do contribuinte, o lado da pessoa que
cobra uma posição firme desta Casa perante a posição do Governador, que
pretende sacrificar o cidadão. Há uma expectativa de que melhoremos o
projeto. Há um desejo da população de que demos um caráter mais justo ao
projeto. Por isso, votamos favoravelmente a esse requerimento, por
entendermos que ele trará novas oportunidades para os Deputados que
ainda não se posicionaram publicamente, para que eles possam fazê-lo na
Comissão de Constituição e Justiça.

O Deputado Amaldo Canarinho -Sr. Presidente, Sra.Deputada, Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna, mais uma vez, para fazer declaração de
voto.

Votei sim". Votei, a favor do requerimento do nosso velho companheiro,
Deputado Durval Angelo, que solicitava que o Projeto de Lei n° 425197 fosse
devolvido à Comissão de Constituição e Justiça para que pudesse ser mais
bem analisado pelos nobres colegas Deputados.

Projeto de uma importância tão grande que, realmente, precisava ser
devolvido à Comissão de Constituição e Justiça para que pudesse receber o
parecer pela constitucionalidade, pela jutidicidade e pela legalidade, em
virtude das modificações feitas no seu texto original.

O requerimento do Deputado Durval Ângelo, além de encontrar
embasamento no dispositivo regimental, § 20 do art. 185, pretende conferir o
processo maior da legalidade e autenticidade do projeto.

A análise desse projeto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, precisava ser
feita novamente porque esse projeto traz grande implicação com relação ao
orçamento do trabalhador do nosso Estado.

Num Estado e num pais onde se ganha menos, onde os salários são
reduzidos, o nosso governante pretende aumentar os impostos,
principalmente para o nosso trabalhador.

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, votei "sim", votei a favor do
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requerimento, e tenho a certeza de que vários colegas quererão fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs.
Deputados, ocupo essa tribuna mais uma vez para dizer que votamos, a
favor do requerimento do nosso nobre companheiro Durval Ângelo.

Entendemos que era uma oportunidade de obedecer ao Regimento Interno
dessa Casa. Ficamos satisfeitos de participar de um grupo pequeno, mas
que é autêntico, um grupo que votou de acordo com sua consciência.
Teremos outros requerimentos. Os companheiros que não puderam votar
conosco terão outra oportunidade de fazê-lo. Sentimo-nos também honrados
porque estariam obedecendo ao Regimento Interno. Não sei porque não
quiseram, mas cada um tem sua consciência tranqüila. Estou vendo que
estão tranqüilos nessa posição. Somos obrigados a aceitar porque em cada
cabeça uma sentença. Mas sempre digo que o meu céu ou o meu inferno é a
minha própria consciência.

Votamos de acordo com a nossa consciência. Esperamos fazer isso
sempre que houver oportunidade.

Quero parabenizar esse grupo que realmente não se importou com o
resultado. O resultado não é tão importante. O importante é que vocês sigam
sua consciência, seus ditames pessoais. Isso é importante. E o que fiz e
quero fazer durante toda a minha vida, porque ficamos tranqüilos. Não
obtivemos vitória, mas temos de considerar o sentido olímpico da coisa: o
importante é disputar, é seguir os ditames da consciência, fazendo o que ela
nos determina e seguindo sua orientação. Isso é o mais importante da vida.

Não condeno e não critico quem fez o contrário. Vocês têm o seu motivo.
Temos outros projetos. Vocês terão, tenho certeza, oportunidade de votar
conosco e, se isso acontecer, vamos nos sentir muito honrados. Era o que
tinha a declarar, Sr. Presidente.

O Deputado Anivaldo Coelho- Estamos aqui para declarar o nosso voto
que, logicamente, foi "sim". E foi "sim" porque continuamos entendendo que
os Deputados perderam uma ótima oportunidade de esse projeto voltar à
Comissão de Constituição e Justiça.

Esse projeto, temos certeza, contém em seu escopo muitas coisas que
muita gente não sabe. Vamos citar algumas coisas para que o pessoal que
está em casa, assistindo a esta reunião, possa saber.

Temos certeza, Sr. Presidente, que muita gente não sabe que: "veiculo de
entidade filantrópica, quando declarada de utilidade pública pelo Estado,
desde que utilizado exclusivamente para a consecução dos objetivos da
entidade", não paga IPVA.

Gostaríamos que esse projeto voltasse porque continuamos entendendo
que há muita coisa nele para ser discutida.
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"Veículo de pessoa portadora de deficiência física, quando adaptado por

exigência do órgão de trânsito para possibilitar a sua utilização pelo
proprietário", também não paga IPVA, Sr. Presidente. Muitos deficientes
devem estar pagando IPVA por não saberem que essa lei o isenta do
pagamento.

"Veículo de valor histórico, assim declarado pela Fundação Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais", também está
isento. A pessoa proprietária de "veículo roubado, furtado ou extorquido, no
período entre a data da ocorrência do fato e a data de sua devolução ao
proprietário", está isenta do pagamento do IPVA. Há muita coisa nesse
projeto que as pessoas não conhecem. Por isso ele precisava ser mais
debatido e divulgado. Sugerimos que a nossa Assembléia coloque na
televisão todas as coisas boas desse projeto que a população não conhece.

"Veículo objeto de sorteio promovido por entidade credenciada, na forma
prevista em lei, no período entre a data de sua aquisição e a data de sua
entrega ao sorteado", também está isento.

"Veículo adquirido em leilão promovido pelo poder público, no período
entre a data de sua apreensão e a data da arrematação", também não paga
o IPVA.

Então, Sr. Presidente, por isso nos declaramos pelo "sim".
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo,

em que solicita sejam as emendas ao Projeto de Lei n° 1.425197
encaminhadas à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, "o Deputado que este
subscreve, na forma regimental, requer a V. Exa. que as emendas ao Projeto
de Lei n° 1.425197 sejam encaminhadas à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária". Ora, o Projeto de Lei n° 1.425 já foi
encaminhado à Comissão. Por que essa necessidade de voltarmos a
reencaminhar? É para sensibilizá-los, Srs. Deputados. Sensibilizá-los no
sentido de que esta Casa, que está cansada, com seus membros que aqui se
encontram - e eu observava de baixo o companheiro Ermano Batista com os
olhos entre fechando e acordado - por culpa de um projeto. Não culpo meu
Govemador, mas esse projeto não podemos aceitar. Não podemos, porque
eu conheço a verdade e sei que ela, depois, me cobrará. Sei que o nosso
povo não agüenta mais impostos, sei que o nosso povo paga impostos
demais. Sei que todas as vezes que passamos por uma crise, às vezes até
por nossa falta, ou por causas externas recorremos ao nosso povo. Por isso
conseguimos receber a terra de Deus, porque o povo é do Senhor, é o meu
povo. O Brasil declara que o Senhor é o dono dele, o dono dessa Nação. E
como disse o Profeta Malaquias, Deus era testemunha veloz contra a nação
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feiticeira, a nação que oprime o seu povo, que assalaria com justiça. Chega!
Isso vai fazer com que os nossos governantes desviem os olhos para outras
soluções que são maravilhosas e muito maiores. Não pense, Sr. Deputado,
que alguém que ganha R$2.000,00 não vive com a conta na ponta do lápis.
Sou um pai de família, já fui empresário. Cheguei a uma época da minha
vida, com 25 anos de idade eu podia dizer que tinha tudo que um jovem
poderia querer nessa idade. Depois que fui para o seminário, durante uma
época, e depois, como professor, recebia 20 salários mínimos. Eu vivia na
ponta do lápis. Cem reais de aumento para mim num final de ano ou em
uma época qualquer representava um momento de lazer com minha família,
com meus filhos. Saibam, senhores, o nosso povo está sofrendo. Se fosse
esse o único imposto, mas não é, são muitos impostos. Agora mesmo, uma
pessoa que quiser entrar com uma ação popular contra uma empresa
qualquer que vende apartamentos populares de R$25.000,00, encontrará
uma situação inviável, porque uma taxa que era de ( .... ) para reclamar os
seus direitos, passou para mais de R$2.000,00, quando votamos aqui o
aumento de taxas e emolumentos. Mas esse IPVA vai sacrificar uma
categoria de apenas 3 milhões? Não. Vai impossibilitar, ou pelo menos
dificultar, que os outros 97% adquiram um carro. Parece que ter carro no
Brasil é maldição. Ter carro no século XX é necessidade. Quem dera que
todo brasileiro tivesse, mas as nossas montadoras fazem carroças ainda e
fazem carros caríssimos. O nosso Presidente, quando entrou, levou as
alíquotas lá para cima, dizendo que voltaria a baixá-las, mas nunca cumpriu
o que prometeu. Por quê? Porque quando buscamos a solução no povo, não
dá certo. O nosso povo já é um povo esmagado com salários miseráveis, e a
mão-de-obra não é valorizada. Estou no partido dos trabalhadores, PDT, e
creio que é um partido democrático, e creio mesmo. Também creio que ele
valoriza a mão-de-obra, o trabalhador. Nós precisamos valorizar o homem e
não tirar mais dele. Chega! Srs. Deputados, é muito fácil para nós, porque na
verdade, na nossa economia, talvez um aumento desse não faça diferença,
mas eu lhe afirmo, companheiro Deputado Antônio Genaro, que um
Deputado tem de ser o pastor da "polis", e V. Exa. pode ver que toda a
Escritura condena isso aí. Estaríamos sendo até demagogos ou usando mal
o nosso mandato, se fosse mais um único imposto. Mas, na verdade, isso é
um acréscimo de muitos impostos. Chega! Olha, Excelência, se S. Exa. o
Governador fosse aconselhado até a perdoar a divida desses pequenos e
microempresários que não têm mais como pagar, e, daqui para frente, todos
começassem do zero, mas confiantes e buscando onde achar os recursos,
sei que encontraríamos os recursos. Portanto, é nosso interesse que
tenhamos o máximo de tempo para sensibilizar V. Exas. Muito obrigado,
Deputado. Creio que V. Exa. vai me ouvir e há de ouvir a palavra desta
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Casa.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Com a palavra, para
encaminhar, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, talvez alguém que porventura nos assista agora em sua casa -
aliás, eu gostaria de fazer aqui a ressalva de que em hipótese nenhuma falei
em 20% de audiência do Canal 11; o Deputado Miguel Martini atribuiu a mim
a referência a um percentual, sobre o que nem comentei em minha
intervenção -, possa estar se perguntando o que querem esses Deputados
que estão indo â tribuna, falando e discutindo. Talvez alguém possa até
pensar que estamos falando coisas repetitivas, monótonas - porque é certo
que não temos argumentações diferenciadas para tantas questões - e
voltando sempre ao mesmo ponto. Então, é bom que nosso telespectador
tenha claro que o que estamos fazendo aqui é trabalho de obstrução à
votação do IPVA. Não queremos que o contribuinte mineiro pague mais
imposto, por entendermos que não é solução o pagamento do imposto. Isso
não vai resolver a crise do Estado. Vai é onerar cada vez mais a população;
vai jogar o resultado da incompetência do Governo nas costas do povo.

Assim, estamos usando o instrumento que a democracia nos permite, que
é o trabalho de obstrução. É por isso que estamos usando todos os artifícios
possíveis e todas as ferramentas colocadas à nossa disposição pelo
Regimento. Mas, como há controvérsias no Regimento, há questões que
admitem interpretações diferenciadas pela Oposição e pela Situação, e
como também ainda há ignorância destes Deputados sobre alguns pontos do
Regimento, talvez não estejamos usando da melhor forma todos os
instrumentos que ele nos permite. Mas vamos aprendendo.

Estamos usando esses instrumentos porque queremos que cada Deputado
reflita e conclua que não deve votar a favor de aumento de impostos.
Queremos chamar à reflexão Deputados, como o Deputado João Batista de
Oliveira, quem muito respeitamos e amamos, pois, como Vereador, sempre
teve postura oposicionista e era ardoroso defensor do contribuinte, homem
que se indignava com qualquer tipo de injustiça. Sobre seu comportamento,
poderíamos até dizer o que certa vez foi afirmado por Martin Luther King: "a
injustiça, em qualquer lugar, ameaça a justiça em todos os lugares". Esse
sempre foi o procedimento do Deputado João Batista de Oliveira. Apelamos
para que ele continue tendo essa posição e vote contra esse aumento do
IPVA. Estamos querendo sensibilizar também outros Deputados, que sempre
tiveram postura séria no trato da questão pública - e são muitos, de
diferentes partidos, nesta Casa, pois seriedade, honestidade e senso de
justiça não são patrimônio de nenhum partido.

Isso é, antes de tudo, atributo do ser humano, fruto da sua moral, do seu
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caráter e, antes de tudo, da sua própria formação familiar, social,
educacional e religiosa, também. Por isso entramos com esse requerimento,
para que as emendas ao Projeto de Lei n° 1.425, que é o projeto do IPVA,
sobre o qual o aprimeiro_ministros do Governo do Estado, o Secretário João -
e como disse o Deputado José Bonifácio, Vice-Líder do Governo, temos uma
república de joões, na Secretaria da Fazenda e em outras secretarias - já
editou medida provisória, mandando as guias, encaminhadas à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, por entendermos que é o fórum
correto para se discutir e apreciar emenda e se debaterem essas questões à
exaustão. Quem sabe possamos convencer outros Deputados, como
acredito que tenha convencido o Deputado João Batista de Oliveira.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Gilmar
Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, gostaríamos de encaminhar favoravelmente ao requerimento do
Deputado Durvat Angelo e já explico o porquê. A intenção do ilustre
Deputado Durval Angelo é que recebamos uma série de emendas novas e,
principalmente, uma emenda que é considerada assim, que é o substitutivo.
Nessa fase, ele é considerado o tratamento de uma emenda e entendemos
que há necessidade de que se pronuncie a respeito desse projeto a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A medida que várias
emendas e o substitutivo forem apresentados, vamos precisar de dados
técnicos e informações para precisar melhor quanto, de fato, se ganha e se
perde com as isenções, com a diminuição do percentual. No substitutivo, foi
colocada a porcentagem de 3% e isso está em discussão. Foram incluídos,
também, os carros com mais de 15 anos, o que, evidentemente, será
também discutido posteriormente. Primeiramente, havia a idéia de R$40,00
e houve uma modificação, porque se padronizamos o imposto para todos os
carros de 15 anos para a frente e taxamos em R$40,00, evidentemente,
penalizamos aquele indivíduo que tem um carro de 16, 17, 15 ou 20 anos.
Os valores dos carros são diferenciados, porque existem carros nessa faixa
com preços diferenciados. Portanto, aquele que tem um carro com 16 anos,
por exemplo, vai pagar o mesmo que outro que tem um carro com 20 anos.
Foi feita uma alteração que, no meu entendimento, está correta, segundo a
qual é preciso olhar também o valor do carro para que se possa colocar o
valor do percentual que será pago.

Qual é a repercussão disso na arrecadação e também no processo? Qual é
a frota? Quanto se vai ganhar? Quanto ganham o Estado e os municípios?
São questões fundamentais. O substitutivo também trata de outras questões,
como a taxação sobre as aeronaves, mas, na verdade, isso vai atingir pouca
gente. Se observarmos, as empresas que fazem transporte aéreo ficam
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liberadas, como a Líder, e quem tem um avião e registra uma pequena
empresa para transporte de pessoas, no momento em que não o está
utilizando para esse fim pode alugá-lo ou fazer algum outro serviço. Então,
praticamente, ninguém vai pagar, porque, se a pessoa for esperta, vai fazer
isso. Como a empresa está liberada, só o particular é que paga. Mas qual
particular vai se submeter a um processo desses, sem tentar registrar uma
empresa?

Pouca gente vai entrar e pagar. Qual a repercussão disso? Entrou a
questão das embarcações. Qual a repercussão? Quem pode nos orientar?
Quem pode nos dar as informações? Os técnicos da Secretaria devem dar
as informações na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Exatamente por isso estamos conclamando os Deputados e as Deputadas,
para que possamos aprovar este requerimento, apresentado pelo ilustre
Deputado Durval Angelo, para que, de fato, tenhamos condição de
aprofundarmos a análise desse substitutivo, das alterações e das
modificações de que o Estado precisa neste momento.

No nosso entendimento, isso é o mínimo. Se não tivermos todas essas
informações e condições, estaremos votando de qualquer jeito. Aí fica muito
difícil votar. Só temos condições de votar naquilo que estiver claro. Pedimos,
então, o apoio dos Deputados. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, considerando que não

há "quorum" para a votação, devido ao adiantado da hora, solicito que V.
Exa

• Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há "quorum".
• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, para efeito da votação

desse projeto são necessários 39 Deputados. V. Exa. pode verificar que não
há 39 Deputados em Plenário. Portanto, solicito a V. Exa. que faça a
recomposição de "quorum" ou encerre os trabalhos.

O Sr. Presidente - A Presidência vai determinar seja feita chamada para
recomposição do "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder â
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 53 Deputados. Portanto, há

"quorum" para votação. Para encaminhar, com a palavra, o Deputado
Marcos Helênio.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs.
Deputados, o Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a
V. Exa. que as emendas ao Projeto de Lei n° 1.425197 sejam encaminhadas
à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E essa a proposta
do requerimento.
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Sabemos que é comissão temática da maior importância, que analisa os

aspectos financeiros, o impacto do projeto, principalmente em relação a uma
série de emendas que foram apresentadas e que devem ser analisadas.
Normalmente, tem sido feita uma análise sobre o impacto financeiro positivo
ou negativo sobre o Estado. Está sendo feita uma avaliação sob essa ótica.
Da mesma forma, insistimos que é importante que tenha havido um avanço,
por pequeno que seja, em relação aos quilowatts que aqui em Minas Gerais
prevaleceram. Inicialmente, queriam que fosse apenas o consumo até 30kW,
que 18kW seriam isentos. Teria o ICMS, não sofreria impacto de 18kW para
25kW.

Ai conseguiu-se, após muita discussão, que esse patamar subisse para
90kW. Depois, fomos surpreendidos pelo fato de que, no Rio de Janeiro,
esse patamar é de 300kW. Isso quer dizer que aquele cidadão que tem urna
casinha popular, se possuir uma geladeira e um televisor, terá um aumento
de 37%. Essa já foi uma experiência que aconteceu na Casa, e, devido à
voracidade de se aumentarem os impostos, preocupando-se apenas com o
lado do Governo, e não do cidadão, estes foram penalizádos. Agora é
possível mexer. Está-se discutindo na Casa a questão. E necessário fazer
uma projeção do impacto desses 33%, não apenas para o Governo, mas
também para o cidadão que ganha salários arrochados. Quanto representaria
para ele esse imposto? Um cidadão que tem um carro no valor de
R$10.000,00, ao invés de R$300,00, pagará R$400,00. Esse aumento é
abusivo. Temos que dar uma resposta àquelas pessoas que querem saber
qual a nossa posição com relação a esses aumentos desenfreados. Pelo
menos, vamos fazer propostas melhores. Essa proposta de se dar um
aumento de 3% não é boa, pois tal desconto é ínfimo. O cidadão que pagaria
RS400,00 teria R$12,00 de desconto, o que é muito pouco, mas muito pouco
mesmo em termos de proposta. Sendo assim, o Governo está com a faca no
peito de cada Deputado desta Assembléia, exigindo que esse projeto seja
votado a ferro e fogo até amanhã. Entretanto, se houvesse uma
independência maior, poderíamos peitar o Governador e dizer: vamos votar,
mas com modificações profundas. Caso contrário, não será possível, pois o
projeto é realmente ruim. Ele nos foi jogado goela abaixo. Portanto, essa é
uma oportunidade para analisarmos essas emendas na Comissão de
Fiscalização Financeira, para tentarmos suprimir as que são ruins para o
consumidor. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Geraldo
Nascimento.

O Deputado Geraldo Nascimento - No domingo, falávamos da questão de
o Governo melhorar sua arrecadação, melhorando seu poder de polícia para
acionar todos os sonegadores, mas nem ontem nem hoje nossas propostas
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sequer foram levadas a sério, e sequer foi ouvido o que queremos, Sr.
Presidente e Sr. Governador dar nossa parcela de contribuição, ainda que
no processo de obstrução. Hoje, meu gabinete recebeu alguns telefonemas
de gente pedindo que não fosse aplicado esse reajuste. Dissemos que o
reflexo desse reajuste era da ordem de 33%. No substitutivo do colega
Deputado José Militão, nós sabemos que a alíquota é de 4%, mas também
houve uma compensação no momento em que se passou a tributar as
aeronaves e outros veículos que estavam fora do projeto. Mas pasmem,
caros colegas Deputados: a mão que isenta é a mesma que mantém; a mão
que tributa dá uma compensação na isenção, no mesmo projeto. Por isso,
nossa bancada, junto com o PMDB e os Deputados que gostariam de estar
discutindo o projeto do Deputado José Militão, gostaria também de discutir a
questão na Comissão de Justiça. Fomos derrotados. Agora vem um novo
requerimento, para que esse projeto seja discutido na Comissão de
Fiscalização Financeira.

Para finalizar, devo dizer que minha colega, Deputada Maria José
Haueisen, não vai ter o direito de dizer que o Deputado Gemido Nascimento
está desanimado. Não estou desanimado. Tenho convicção da nossa boa-
vontade para que possamos dar uma grande contribuição ao Governo de
Minas Gerais. Essa é a vontade do PT, do PMDB e de vários Deputados,
talvez até da maioria dos Deputados aqui presentes. Muito obrigado a todos
os senhores. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, a Deputada Maria
José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
prezado amigo e companheiro Geraldo Nascimento, acho que você
entendeu mal. Não disse que você estava desanimado. Disse que você
estava amargurado pela dificuldade de que outros entendessem a nossa luta,
mas sei que ânimo é coisa que nunca lhe faltou. Tenho certeza de que

g	vamos nos reforçando aqui, transmitindo essa coragem de que precisamos
para cumprir bem a nossa missão nesta Casa.

Srs. Deputados, o povo mineiro tem fama de ser pão-duro, de não gostar
; de abrir a mão, de não gostar de meter a mão no bolso, e parece que há

uma certa verdade nessa afirmativa, quando se percebe que a primeira luta,
a primeira reação contra o Governo, na época do Brasil colônia, foi
exatamente por causa de cobrança de impostos. A Inconfidência Mineira não

: se deu por questões ideológicas, não se deu porque alguém estava
insatisfeito com o Rei. A causa principal da Inconfidência Mineira foi a
cobrança de impostos. Aqueles que não se conformavam de ter de repassar
o quinto para o Rei tramaram a luta, que fracassou, mas a semente da
libertação ficou. E nós estamos aqui não contra a cobrança de impostos em
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si, mas contra o abuso dessa cobrança, contra a maneira como foi feita.

Hoje, nos encaminhamentos que fizemos, tivemos a primeira derrota,
porque não houve uma maioria aqui que entendesse que temos de garantir o
nome desta Casa, fazendo com que esse substitutivo passasse primeiro na
Comissão de Justiça. Agora queremos que o substitutivo vá à comissão
temática para ser melhorado, para ser aperfeiçoado, porque, como já
dissemos aqui, substitutivo também não é bom. Há um ponto positivo, que é
o da cobrança de impostos no caso das aeronaves, das embarcações e das
locomotivas, mas as aeronaves que vão ser taxadas serão só as pessoais,
particulares; os táxis aéreos, com os quais os donos faturam bastante
dinheiro, continuam isentos. E não entendemos porque justamente aquilo
que é a fonte de maior renda, de maior lucro vai ser isento, quando o dono
de um carrinho, que é o seu transporte do serviço, tem de pagar 33% de
aumento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputada Maria José Haueisen, há pouco estava comentando que a derrama
é cobrança da quinta parte sobre o ouro. Se analisarmos alguns impostos,
por exemplo, o que está sendo proposto sobre a energia elétrica, veremos
que é muito mais que isso. São duas derramas, Deputada Maria José. Se
analisarmos os impostos que cobram sobre o carro, o carro brasileiro já sai
da fábrica com o Imposto sobre a Produção Industrial - IPI -, de 27% a mais
do que a derrama. Então, isso seria um adicional de impostos muito mais
grave do que o que resultou na revolução pela independência do Brasil, de
Minas e do povo.

Estamos vivendo uma situação insuportável, de grande sofrimento e
preocupação do povo mineiro e brasileiro. Tivemos oportunidade de, por
diversas vezes, chamar a atenção dos companheiros Deputados, no sentido
de ajudarmos esse Governo, que tem pouca criatividade, não tem iniciativa,
que imaginou que o céu de brigadeiro ia continuar para sempre, a encontrar
um caminho para o Estado. A situação realmente está ruim, mas não
podemos sangrar mais o povo.

E é nesse sentido que o requerimento do Deputado Durval Angelo também
está dirigido, encaminhar o Projeto de Lei n° 1.425197, para que ele possa
ser analisado na Comissão de Fiscalização Financeira. Considerando que
essa Comissão tem uma assessoria da mais alta qualidade, que os
parlamentares que a constituem são especialistas competentes e sensíveis
no sentido de compreender e analisar a questão dos impostos, das finanças
do Estado. Seria muito oportuno que, nessa Comissão, pudéssemos analisar
criteriosamente a situação de impostos sobre os veículos, o que se paga
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neste País, o que se paga de impostos no momento em que o veículo é
comprado. O que significam os impostos pagos a cada ano durante 10, 15,
20 anos? IPVA de 3% já é demais, já basta, não tem sentido cobrar mais.
Vocês já pensaram o que significa cobrar 3% de IPVA sobre um produto que
perde o seu valor, a sua estrutura a cada ano? Então, há o processo de
desvalorização do patrimônio e a cobrança continuada do IPVA. Agora o
Governo está propondo aumentar ainda mais o tempo de cobrança, acabar
com a isenção. Que repercussão é essa? O que isso significaria? A
Comissão de Fiscalização Financeira poderia traçar um perfil tributário sobre
veículos em Minas Gerais e no Brasil, para podermos compreender, com
relação a cada Estado, os Estados vizinhos e o Estado de Minas Gerais, o
perfil tributário sobre os diferentes veículos, e que repercussão isso terá na
vida dos cidadãos. É essa situação. Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
serviria ainda mais para revelar para o povo a condição que estamos
vivendo, e, talvez, essa análise fosse essencial para sensibilizar
definitivamente os Deputados governistas no sentido de não permitir a
votação desse projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, considerando que não

há quorum", solicito a V. Exa. que faça a recomposição de TMquorum'. De
plano, nós temos 26 Deputados no Plenário.

• Sr. Presidente- Não há necessidade, Sr. Deputado.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Há necessidade, para efeito de

votação, e estamos encaminhando a votação, da presença de 39 Deputados
em Plenário. Por isso, solicito que se faça a recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai solicitar ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para recomposição de
"quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.

• Sr. Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam á chamada 45 Deputados; portanto, há

quorum" para a votação. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Ivo
José.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, lamentamos a não-
aprovação do requerimento que encaminhava o Projeto de Lei n° 1.425197 à
Comissão de Justiça, mas surge agora urna outra possibilidade. Se não
vamos discutir os aspectos constitucionais e legais, talvez possamos discutir
os aspectos mais interessantes, que dizem respeito á receita, ao objetivo
principal do projeto, que trata do equilíbrio das contas públicas, tão falado
pelo Governador.

Sabemos que o requerimento do Deputado Durval Angelo pede que se
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analisem mais profundamente aqueles aspectos que foram esquecidos
durante as discussões nas comissões e no Plenário.

Surge, portanto, uma nova possibilidade de discutirmos esses aspectos. Se
já levantamos aqui o caráter punitivo para o contribuinte, para o cidadão
mineiro, que está penalizado por uma série de outras questões, agora vem
esse imposto com aumento de 33%, o IPVA, mas que sabemos que é muito
mais, pois, se considerarmos a supervalorização dos carros usados, veremos
que o aumento vai muito além daquilo que o projeto propõe.

Agora, os comentários são: para aprovar, vamos conceder, como se fosse
uma esmola, uma migalha de 3% para acalmar os Deputados e colocar um
cala-boca na Assembléia, como se já não tivéssemos sido humilhados, como
se não tivesse sido colocado em xeque todo o Poder Legislativo com a
distribuição das guias por todo o Estado, porque, até o dia 14, o imposto
deveria ser recolhido com um reajuste ainda não aprovado pela Assembléia.

Por que não aprovamos logo esse requerimento e esquecemos todas
essas propostas indecorosas que chegam do Palácio, de 2% ou 3%? Isso é
uma humilhação para a Assembléia, se já não há mais tempo para o cidadão
e para a população mineira. Estão em jogo a dignidade e a autonomia da
Assembléia Legislativa, está em jogo o Poder Legislativo.

Mesmo que prorroguemos até as 2 horas da manhã, não importa, vamos
continuar fazendo os encaminhamentos dos requerimentos. Há muito
requerimento para ser encaminhado. Vamos até a madrugada, vamos
continuar. O importante é resguardarmos o caráter e a autonomia do Poder
Legislativo no encaminhamento e na discussão dos projetos. Isso é o mais
importante e é o que deve ser preservado.

O requerimento do Deputado Durval Angelo propõe isso no caso de
discutirmos também esse projeto na Comissão de Fiscalização Financeira,
porque esta é uma comissão de mérito, uma comissão importante, na qual
os Deputados podem reexaminar questões que já foram analisadas e
examinar novas questões que surgiram em relação ao projeto. E isto que
compete aos Deputados e à Assembléia Legislativa: discutir, discutir,
discutir, aperfeiçoar, se for o caso. Assim, não fica a submissão histórica da
Assembléia ao Governo do Estado.

Sr. Presidente, encerro aqui a minha participação, fazendo mais uma vez
um apelo aos Srs. Deputados para que aprovem o requerimento do
Deputado Durval Angelo.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Com a palavra, para
encaminhar, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
participamos ontem da reunião na Comissão de Fiscalização Financeira.
Tivemos um dia todo de reunião, e foram apresentadas inúmeras emendas.
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Algumas emendas eram realmente corretas e ajudavam a melhorar o Projeto
de Lei n° 1.425197, que trata do aumento do IPVA. Não me lembro de ter a
Bancada do PMDB nem a Bancada do PT emplacado emenda alguma
naquela Comissão. Veio então, após ser votado na Comissão de Justiça, o
projeto de lei novamente ao Plenário, para ser votado em 2 0 turno.

Não apenas pelas emendas que conseguimos aprovar naquela Comissão,
emendas realmente interessantes, que aprimoravam ainda mais o referido
projeto de lei, solicitamos, através do requerimento cuja votação estamos
encaminhando, que o Plenário desta Casa, os Deputados, de forma
soberana, entendendo que é fundamental pelo grande número de emendas
que o projeto recebeu aqui em Plenário, votem para que esse projeto retome
à Comissão de Fiscalização Financeira, brilhantemente presidida pelo
companheiro Deputado Miguel Martini, e lá temos nova oportunidade de
discutir as emendas apresentadas em Plenário, que precisam ser debatidas,
porque é exatamente na comissão que o Deputado tem condição de analisar
e avaliar melhor, emenda por emenda. Por isso julgamos que seria
fundamental, simplificaria muito o trabalho remetermos o projeto à Comissão
de Fiscalização Financeira, para lá discutirmos, com mais profundidade,
essas emendas. Aí, sim, elas retomariam ao Plenário, para ser analisadas e
avaliadas.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui
para encaminhar o requerimento do Deputado Durval Angelo, em que solicita
sejam as emendas ao Projeto de Lei n° 1.425 encaminhadas à Comissão de
Fiscalização Financeira. Apesar do adiantado da hora, vemos que o
Deputado está preocupado com o projeto. Apesar das divergências, de todos
os entraves que tivemos desde ontem, nas comissões, ainda há essa
preocupação de mandar as emendas para a Comissão de Fiscalização
Financeira. Ontem, das 9 horas da manhã até à 1 hora, pudemos discutir,
em todos os aspectos, todas as emendas apresentadas pelos Deputados que
fazem parte da Comissão. E nessa Comissão que poderíamos analisar um
substitutivo apresentado hoje pelo Deputado José Militão, que, a meu ver,
piorou o que já era ruim demais. Se o projeto original do Governo já era
complicado, o substitutivo traz muito mais dificuldades para o Govemo, e eu
nem diria o Governo. O Deputado José Braga apresentou uma emenda
tirando a isenção dos carros com 15 anos. E, no substitutivo, os carros com
15 anos teriam uma alíquota igual à dos outros, o que é uma injustiça
tributária, porque, assim, quem tem um carro de R$1.000,00 vai pagar o
mesmo que paga quem tem um carro usado de R$4.000,00 ou de
R$5.000,00. Com isso, pelas contas que fizemos... Aliás, esse é outro
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absurdo: até agora, com esse projeto tramitando na Casa há dois meses, não
coincide nenhuma informação sobre quantos carros existem em Minas
Gerais, cadastrados no DETRAN. Já tivemos todos os tipos de informações.
A última foi a de que o Governador disse que os carros com mais de 15 anos
representam apenas uma arrecadação de R$9.000.000,00, quando, no
projeto, há um documento que fala que é de R$79.000.000,00. Ora, a
diferença é muito grande.

Por isso a importância de essas emendas serem encaminhadas à
Comissão de Fiscalização Financeira, para que tivéssemos tempo de
solicitar da Secretaria da Fazenda e do DETRAN as informações corretas
sobre quantos carros existem em Minas Gerais. Acredito que uma
arrecadação de R$9.000.000,00 para o Governo é muito pouco para o
desgaste que está sofrendo o Governador. Por isso, a importância deste
requerimento, para que possamos analisar os dados e chegar a uma
conclusão sobre o que iriam representar, em termos de arrecadação, as
alíquotas apresentadas no projeto original e no substitutivo ou nas emendas.
Por isso, seria importante que a Comissão se reunisse amanhã, pela manhã,
e todos estivéssemos presentes, fazendo as contas de quanto o Governo iria
arrecadar. Como já disse, o Governo é muito bom para tributar, mas não se
preocupa com a arrecadação, porque, até agora, não nos chegou nenhuma
informação sobre quanto seria a arrecadação prevista com esses aumentos.
Por isso, solicito mais uma vez aos Deputados que aprovem o requerimento
do Deputado Durval Angelo, pois é importante, para que todos possamos
fazer as contas e ver qual seria a arrecadação que o Estado de Minas Gerais
teria com as alíquotas apresentadas no substitutivo, no projeto em
andamento ou no parecer do Deputado Mauri Torres, que, a meu ver, é o
menos ruim de todos. Por isso, exorto todos os Deputados para discutirmos
amanhã, com a aprovação desse requerimento, as questões levantadas.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - Nos termos regimentais, a Presidência prorroga, de

ofício, a reunião até às 2h15min.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, a reunião só pode ser
prorrogada por 2 floras.

O Sr. Presidente - Ela poderá ser prorrogada por 2 floras, a partir de seu
encerramento, previsto para as 24fl15min. Com a palavra, para encaminhar
a votação, o Deputado Paulo Pettersen.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, realmente
estamos de acordo com o requerimento do ilustre parlamentar.

Desejamos que o requerimento seja encaminhado, para que volte à
Comissão de Fiscalização Financeira e lá sejam realmente debatidas essas
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importantes emendas, dezenas delas, de grande interesse desta Casa. E,
para que tenhamos ciência do alcance e da importância de cada emenda, é
necessário o retomo do projeto a essa Comissão, para evitar desencontros e
onerar ainda mais o contribuinte, promovendo, assim, um amplo debate,
para darmos uma satisfação à sociedade. Entendo que o projeto é muito
mais importante do que podemos imaginar. Estou vendo a preocupação de
cada parlamentar, mesmo com esse dia cansado, permanecendo durante a
noite e entrando na madrugada. Entendo esse cansaço, mas tenho certeza
de que iremos nos submeter a um ainda maior, porque não podemos permitir
que a sociedade seja ainda mais sacrificada e onerada com esse projeto
draconiano do Governador do Estado.

Muitos, talvez, não entendam esse processo de obstrução, por ser
repetitivo, cansativo, mas o telespectador há de entender, porque é a única
forma regimental de procurarmos evitar que o Governo aprove na Casa esse
aumento do IPVA, de 33%, maléfico, porque a inflação é da ordem de 5%.
Então, não podemos aceitar esse projeto goela abaixo. Sabemos que somos
minoria, mas, enquanto o Regimento Interno prevalecer, vamos resistir, e a
m

aioria entende perfeitamente o processo democrático. Não aceitamos mais
sacrifícios para o contribuinte, porque o Governo só pensa em gastar mal,
abusivamente, à custa da sociedade, já penalizada por impostos. Aceitamos,
sim, votar esse projeto nos níveis da inflação, mas não astronomicamente
acima dela.

Srs. Deputados, solicito que V. Exas. aprovem o retomo do projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira, em nome do povo mineiro. Somos os
seus representantes legítimos e não podemos nos furtar a essa decisão, que,
tenho certeza, a sociedade mineira há de reconhecer amanhã.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Antônio Andrade.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminho
favoravelmente ao requerimento do nobre Deputado Durval Angelo, em que
solicita sejam as emendas ao Projeto de Lei n° 1.425197 encaminhadas à
Comissão de Fiscalização Financeira.

Continuo convicto de que o projeto não deveria ser aprovado na forma
como está, seria importante prorrogarmos a discussão e encaminhar todas
as emendas apresentadas - mais de 80, o que caracteriza que ele realmente
merece ser discutido; se fosse bom, não comportaria 80 emendas -, à
Comissão de Fiscalização Financeira.

Acho que na Comissão é que se discute, os Deputados prestam mais
atenção aos pronunciamentos. Aqui, alguns ficam desatentos, lendo jornal.
Lá há o contraditório, e os Deputados discutem, às vezes os ânimos ficam
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até bastante acirrados.

Entendo que, se as emendas retomarem à Comissão de Fiscalização
Financeira, teremos oportunidade de verificar as que vêm melhorar o
projeto, que é bastante danoso para o contribuinte mineiro.

Estava discutindo com o Deputado Antônio Júlio o substitutivo que está
sendo apresentado. Ele diz que os dados passados pelo Governo mudam,
dependendo da fonte que os gerou, e o imposto do IPVA sobre os carros
com mais de 15 anos traria R$9.000.000,00 para os cofres públicos,
enquanto o outro projeto diz que esse valor é bem acima. Portanto, há uma
contradição muito grande entre os dados fornecidos a esta Casa.

Isso acontecerá sempre que os projetos nos forem empurrados goela
abaixo e chegarem a esta Casa na última hora. O projeto do IPVA poderia
ter sido encaminhado a esta Casa em janeiro. Há fontes que dizem que já
estava pronto. O Governo, a Secretaria da Fazenda já sabiam que ele viria a
esta Casa para ser aprovado.

Não quero colocar a corda no pescoço do Secretário, todos os que usaram
esta tribuna já o fizeram, já o combateram, mas acho que imperou a
prepotência, achando que esta Casa aprovaria qualquer projeto na forma
encaminhada pelo Executivo. Isso não aconteceu, nem vai acontecer, graças
à sabedoria da Presidência, à experiência que V. Exa. foi acumulando ao
longo dos anos; na reformulação do Regimento Interno, deu mais autonomia
às minorias, para que pudessem exercer a Oposição, que, na maioria das
vezes, representa uma maioria. Isso tem acontecido na Casa. Os 15
Deputados - os 7 do PMDB, juntamente com os 8 do PT -, apesar de
formarem uma minoria, estão defendendo a maioria dos mineiros. Isso nos
tem dado bastante força para continuar usando essa tribuna e entrar por
madrugada adentro, - devemos estar a 10 minutos da madrugada - e ter
forças para continuar lutando por saber que a causa é nobre. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Arnaldo
Canarinho.

O Deputado Arnaldo Canarinho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores
membros da imprensa, igualmente nos posicionamos a favor do
encaminhamento do Projeto de Lei n° 1.425197 à Comissão de Constituição
e Justiça para receber parecer para o 20 turno. Venho manifestar minha
posição a favor do requerimento do nobre Deputado Durval Angelo, da
Bancada do PT, que solicita que sejam as emendas ao referido projeto
remetidas à Comissão de Fiscalização Financeira para também receber o
parecer em separado. Objetivamos, com essa proposição, não apenas
obstruir o processo de votação, mas, também e principalmente, tentar levar
à exaustão o debate sobre a matéria, que trará alteração de grande peso no
orçamento e no bolso do contribuinte mineiro. Tenho em vista que o
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aumento proposto, de 36%, é inconcebível em uma economia que apresenta
um índice de inflação de pouco mais de 5%. Nós, como legisladores e
defensores de interesses da população de Minas Gerais, devemos ter clara
consciência do que estamos votando. ?°' isso, Sr. Presidente, somos a favor
do requerimento do Deputado Durval Angelo.

Assim sendo, peço a colaboração dos ilustres pares para que dêem seu
voto favorável à aprovação do requerimento apresentado pelo nobre
companheiro, Deputado Durval Angelo, da Bancada do PT, concedendo à
Comissão de Fiscalização Financeira a oportunidade de manifestar-se sobre
a emenda apresentada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, da Bancada do
PMDB, juntamente com a Bancada do PT e também com parte da Bancada
do PDT, estamos a favor da aprovação desse requerimento, porque a volta
desse projeto à Comissão de Fiscalização Financeira é de uma importância
muito grande para todos nós, Deputados. Aquela Comissão é presidida pelo
ilustre Deputado Miguel Martini, que, por sua competência, nos dá a honra
de ser seus colegas nesta Casa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, se todos
nós analisássemos e refletíssemos bem, todos nós votaríamos a favor do
requerimento do ilustre Deputado Durval Angelo. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Com a palavra, para
encaminhar, o Deputado Antônio Roberto.

O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada, também ocupamos esta tribuna para encaminhar favoravelmente
ao requerimento que solicita que o IPVA seja reanalisado na Comissão de
Fiscalização Financeira, porque entendemos que ele sofreu modificações,
devendo ser estudado de uma maneira mais profunda e séria, para que não
ocorram, em seu conteúdo, modificações que venham, posteriormente, a
prejudicá-lo em sua aplicabilidade como um todo. Então, entendemos que as
emendas propostas deverão ser mais bem analisadas conforme o objetivo
de todos os nossos colegas que nos antecederam. Por isso, queremos que o
projeto volte à Comissão de Fiscalização Financeira, onde teremos a
oportunidade de fazer uma análise mais profunda, verificando se realmente
é um projeto que penitencia muito o povo, que nos mandou para esta Casa
para representá-lo. Entendemos que, em uma época em que a inflação gira
em tomo de 5% ao ano, não podemos admitir, de forma nenhuma, um
projeto cuja alíquota vai de 3% para 4%, o que, na verdade, representa em
tomo de 33% de aumento. Portanto, sabemos que, em uma época de crise,
o Governo quer fazer dinheiro, aumentando a sua arrecadação. Porém
entendemos que, assim como o Governo tem necessidade de arrecadar
mais, também o povo sofre conseqüências dessa crise financeira sem
precedentes na nossa história. Por isso, gostaríamos que esse projeto
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sofresse um estudo profundo, principalmente na sua tributação, uma vez que
entendemos não ser justo que uma pessoa que possui um caro mais barato,
de R$2.000,00 ou R$3.000,00, pague o mesmo imposto de outro que tem um
carro que valha em tomo de R$10.000,00. Sendo assim, esse é um projeto
injusto, que deverá ser mais bem estudado, para não penitenciar,
principalmente, um número elevado de cerca de 1.200.000 pessoas. Nessa
oportunidade, em assim se procedendo, podemos verificar, na Comissão de
Fiscalização Financeira, muitos dados imprecisos. Vamos promover, assim,
um estudo mais detalhado e minucioso, não cometendo injustiças. Nós
estamos aqui principalmente para representar o povo e fiscalizar os atos do
Governo, pois essa é a nossa função precípua nesta Casa, e não podemos
declinar dela. É isso que tinha a dizer.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Anivaldo
Coelho.

O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada
Maria José Haueisen, estamos aqui para encaminhar o requerimento do
nobre Deputado, que solicita aos companheiros - já que não puderam
atender ao requerimento anterior, em que se solicitava que o projeto voltasse
à Comissão de Constituição e Justiça - que pelo menos agora votem para
que o projeto volte à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Lá ele poderá ser mais discutido. Ontem - todos viram - não foi bem
discutido, porque, com mais de 60 emendas, os Deputados ficaram naquela
comissão até as 2 horas da manhã, sem que o projeto pudesse ser bem
analisado.

Ontem, na Comissão, os Deputados govemistas, em vez de colocarem as
propostas de modo que os Deputados pudessem compreender, preferiram
falar o mínimo possível. Por essa razão, estamos pedindo aos Deputados
que não votem como votaram anteriormente. Nós, Deputados do PT, do
PMDB e dois do PDT, iremos também pedir que os votos dos Deputados
sejam bem analisados.

O Deputado Dinis Pinheiro, que começou esse processo, está precisando
voltar a esta tribuna. Infelizmente, perdemos o Deputado Irani Garbosa, que
viajou em virtude de compromisso mais importante que o levou para outras
paragens. Já sentimos claramente que falta muito pouco para que alguns
Deputados do lado do Governo, como o Deputado Alberto Pinto Coelho,
também ocupem a tribuna e façam coro com estes Deputados que estão,
desde ontem, pedindo que o projeto que aumenta o IPVA seja mais bem
esclarecido. Peço aos Líderes do Governo para irmos ao Governador.
Vamos acordá-lo. Ele já não deve estar mais assistindo a esta reunião da
Assembléia. Vamos à casa do Governador para conversar com S. Exa. e
dizer que, infelizmente, ontem, no relatório do Deputado Mauri Torres, não
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deu nem para saber direito quanto o Governo vai receber de receita com
esse projeto.

Então, peço aos Deputados, na nova oportunidade que terão de votar, que
esse projeto seja bem analisado lá na Comissão do nobre Deputado Miguel
Martini.

Há um Deputado lá, em baixo, dizendo que gostaria de estar aqui, na
tribuna, mas que continua esperando que haja uma proposta decente para
que possamos, aí sim, conversar com a Bancada do PMDB e com a
Bancada do PT.

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

• Deputado Durval Angelo - Peço a verificação da votação.
• Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência solicita aos Srs.

Deputados que ocupem seus lugares.
Questões de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, há vários postos que não
estão funcionando. Queria saber se a Presidência tem como identificar, pelo
painel, os postos de votação que não estão funcionando. Para não haver
esse problema, poderiam ser denominados aqueles que não estão
funcionando.

• Sr. Presidente - As votações estão sendo feitas normalmente.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, no caso de o comando estar

quebrado, que o Deputado declare seu voto, porque alguns estão quebrados,
e eu fui prejudicado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai dar inicio à verificação.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 17 Deputados; votaram "não" 37

2
	Deputados, num total de 54 Deputados. Está ratificada a rejeição do

o	requerimento.
Declarações de Voto

O Deputado Durval Angelo - A questão de ordem do Deputado é
pertinente. Acredito que a consultoria e que a assessoria desta Casa tenham
ai o Regimento da Câmara Federal que, no seu art. 313 é claro. Na Câmara
Federal, o Deputado pode votar pela maneira tradicional, no microfone, caso
o seu comando não esteja funcionando.

Entendo que o procedimento adotado não só por essa Presidência mas por
outras Presidências anteriores é incorreto.

O que estabelece o art. 254 é a declaração de voto. A declaração de voto
é nada melhor do que a palavra do próprio parlamentar para realmente
esclarecer essa questão. Esta Casa deveria ter no visor o controle. Se não
está funcionando é muito simples, ou se chama um técnico, pois acho que
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deve haver uma empresa com um bom contrato de consultoria para esse
equipamento, ou vamos usar a palavra pela questão de ordem e ocupar a
tribuna por 10 minutos. Acho que isso não é do interesse de nenhum
Deputado. O Regimento permite, e não vamos deixar de cumpri-lo. Votei
"sim", não só por ser o autor do requerimento, mas por entender que é a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa o espaço
correto e próprio para as emendas que foram apresentadas, em número de
70, serem apreciadas. Temos várias emendas que implicam aumento de
despesa, emendas que também quanto à sua legalidade são questionadas,
principalmente na questão do mérito. Por isso é que votamos "sim". É um
voto "sim" e, além de ser um voto "sim", acaba sendo um voto contra o
imposto, contra o aumento de imposto, contra onerar o cidadão e a cidadã
deste Estado para pagar mais imposto. E aqui tem que ficar um divisor de
água neste Plenário, para que todos de Minas Gerais conheçam muito bem
aqueles que são a favor dos impostos e aqueles que são contra os impostos.
Acho que dessa forma, Sr. Presidente, vai ficar bem claro na consciência, na
cabeça do eleitor, principalmente na hora de exercer o seu direito sagrado de
votar, quem nesta Assembléia é a favor do imposto. Acho que está na hora
também, se esta Mesa usar o processo correto da votação eletrônica, de
verificar quais os painéis que estão funcionando. Solicito que se peça isso à
assessoria ou à consultoria. Eles são indicados ali. Eu solicitei, e é muito
simples que se tome essa providência. É um desrespeito termos aqui
Deputado que não teve de alguma forma o seu direito de voto garantido, que
é um direito primordial. E tão fácil vermos ali no visor. E tenho a certeza de
que, se a Presidência dos trabalhos solicitar isso, a nossa técnica tem
condição de esclarecer.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Angelo que,
segundo o operador do painel, todos estão funcionando.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, eu quero, em primeiro
lugar, agradecer a V. Exa., porque eu fiz a coisa da forma correta. Só que,
de onde estava sentado, não consegui operar o comando. E não foi por não
saber, porque é a primeira vez que isso aconteceu comigo. Então, vim aqui
exatamente para comunicar isso. No primeiro momento estava confuso,
imaginei que V. Exa. não fosse aceitar a minha declaração de voto. Mas fico
grato e aproveito para dizer que fizemos da mesma forma com relação ao
encaminhamento de votação do requerimento: colocamos ali as razões com
que estávamos fazendo o encaminhamento de forma favorável e,
obviamente, votamos favoravelmente.

Apenas para concluir, gostaria de dizer a V. Exa. e à Assembléia que foi
uma pena ter-se perdido a oportunidade de discutir melhor as emendas na
Comissão de Constituição e Justiça.
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O Deputado Raul Lima Neto tem feito algumas colocações em momentos

indevidos, mas gostaria de solicitar um pouco mais de paciência de V. Exa.
para com o Deputado, porque ele age muito com a emoção. Nós que o
conhecemos bem, estamos percebendo que ele está interessado e está
muito envolvido, até o pescoço, nesse projeto. Ele quer realmente ver o
desfecho rápido da votação, mas não está tendo a paciência devida. Parece-
me que, como eu, o Deputado teve problemas na hora de votar. Gostaria, se
fosse possível, que V. Exa. abrisse um pequeno parêntese, um pequeno
intervalo de tempo, para que pudéssemos mais uma vez ouvir este
Deputado que está tendo mais problemas que nós, no decorrer desse
processo de discussão e votação deste projeto. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Raul Lima Neto - Está sendo registrado que o Regimento
Interno não está sendo respeitado nesta Casa. Isso aqui é regra parlamentar
e eu entendo de regra parlamentar tanto quanto V. Exa. Desculpe, mas
entendo de regra parlamentar mais do que V. Exa., porque estudei isso mais
do que V. Exa. O Regimento Interno é muito claro. Fui citado de uma tal
forma que preciso me defender aqui. V. Exa. sabe, é o art. 164. Para
levantar esta questão de ordem, este Deputado, que não teve a oportunidade
para fazer isso, o faz agora com todo o respeito a V. Exa., porque estamos
em uma casa parlamentar, e é um parlamentar diante do outro. Sr.
Presidente, art. 164, nunca de forma tempestiva, como quiseram propor,
evidentemente de forma íntima, porque eu temo um tribunal muito mais alto
do que este. Essa fraqueza me expõe diante de V. Exa., mas digo que sou
contra esse projeto, porque ele é continuidade dessa cultura, como é a da
corrupção. Também é corrupção de um sentimento interno, que só vê no
povo a solução para sanar as dívidas de uma administração malfeita.

Sr. Presidente, faço questão de usar todos os artifícios desse
Z.5
	 requerimento, e vou exigir agora o cumprimento no requerimento.

O Sr. Presidente - Mas, no momento certo. O senhor não pode atropelar
ninguém dentro desse Plenário. Você tem que respeitar tanto o Deputado
que estiver com a palavra quanto a Mesa Diretora. Não vou aceitar

;	atropelamento nem inconveniência por parte...
O Deputado Raul Lima Neto - Eu quatro vezes fui atropelado. É com

respeito, Exa. Todos nós estamos cansados e eu também estou. Agora, é de
acordo com o Regimento que vou dizer a V. Exa. que sou contra por uma

:	questão de convicção filosófica, porque, Sr. Presidente, chega de imposto!
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos fazer

a declaração de voto favorável e diria que agora, com o Plenário mais
calmo, mais tranqüilo, podemos formalizar por que votamos favoravelmente
a mais esse requerimento, que solicita que as emendas apresentadas,
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posteriormente, sejam também encaminhadas à Comissão de Fiscalização
Financeira.

Da mesma forma que gostaríamos que elas tivessem sido encaminhadas à
Comissão de Constituição e Justiça, defendemos que a Comissão temática,
de fundamental importância, é a Comissão de Fiscalização Financeira.

Nessa expectativa de ter votado favorável, a nossa intenção, além de uma
apreciação por uma comissão temática, sobre um assunto que já se toma
polêmico, exaustivo, e até cansativo, trazendo desgastes pessoais a colegas
da Casa, e já chegando aos limites das nossas resistências físicas, ainda
acredito que chegaremos a bom termo até à conclusão dos trabalhos de
hoje. E também dos de amanhã, quando, além do IPVA, temos também de
encaminhar a votação do orçamento.

Portanto, a nossa intenção é de que esses requerimentos, que estão sendo
analisados, tenham o único objetivo de melhorar o projeto, de analisá-lo
enquanto é tempo, independentemente até dos requerimentos.

Acredito ainda na boa-vontade, no interesse dos líderes da Casa, que vão
buscar entendimento que favoreça a população, dentro desse quadro de
prevüibilidade de aumento de receita, mas de forma que não penalize a
população de baixa renda.

Portanto, Sr.Presidente, votamos favoravelmente a esse requerimento.
Esperamos que os trabalhos continuem com tranqüilidade até o final da
reunião. Peço ao Deputado Raul Lima Neto que contenha a sua ansiedade, o
seu açodamento, porque é um Deputado que merece todo o nosso respeito.

O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada, realmente estamos vivenciando, desde domingo, momentos de
extrema tensão nervosa. Há aqueles que estão convictos da possibilidade de
fazer passar a sua proposta. Mas temos duas realidades, Sr. Presidente: os
que estão a favor e os que estão contra.

Votei "sim" pela nossa convicção, pela convicção expressada nesta Casa
pelos colegas do meu partido, pelos colegas do PMDB e parte do PDT. Sei
também que outros Deputados gostariam de estar em paz com seus
eleitores, cumprindo o que foi confiado a todos eles no momento do sufrágio
universal. Estou me referindo ao voto que elegeu cada um dos Deputados
desta Casa. Por isso, Sr. Presidente, quando vários contribuintes estão
assistindo a esta cena dos Deputados mineiros, daqueles que com a sua
teimosia tentam passar a sua convicção, sem arredar o pé, entendo qúe
perdemos duas oportunidades impares de discutir o projeto num fórum mais
competente, que pudesse devolver a este Plenário o projeto em condições
de ser votado com mais tranqüilidade, para atender às expectativas dos
nossos governantes, um projeto que pudesse atender às expectativas de
todos os contribuintes do Estado.
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Sr. Presidente, para terminar, gostaria de lamentar o que ocorre nesta

Casa. Acredito que todos nós estamos ansiosos para cumprir o compromisso
que fizemos com os nossos contribuintes e ficar em paz com nós mesmos.
Acredito na força de todos os Deputados e na perseverança de todos que
aqui estão. Muito obrigado.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o nosso
voto foi para que esse substitutivo fosse à Comissão de Fiscalização
Financeira. Por que pensamos que isso era importante? Esse projeto, com o
substitutivo, é o mais polêmico que tramitou nesta Casa. Até hoje é o que
mais deu trabalho a tanta gente, tanto à Situação quanto à Oposição.

Estamos vendo que dos dois lados, há firmeza e interesse em que seja
garantida a sua vitória. Já falei, ainda há pouco, que não queremos que esse
projeto tenha vencidos e vencedores, que haja uma queda-de-braço para
discuti-lo. Não se trata disso. Queremos, depois de tanto trabalho e tanto
problema, que ele saia daqui da melhor maneira possível.

O substitutivo talvez esteja pior do que o projeto original. Por isso,
pensamos que seria importante que ele fosse à comissão temática para um
aprimoramento. Infelizmente isso não foi possível; infelizmente não
conseguimos isso.

Entretanto, ainda teremos outras oportunidades. Quem sabe, dentro desse
novo Regimento, oportunidades de alterar algumas coisas, de chegar a um
acordo, a um consenso, para que sejam atendidos os interesses maiores,
que são os interesses dos usuários. Pagar imposto não é agradável para
ninguém, ainda mais quando ele vai tirar de muita gente a carne, o pão e o
leite de todos os dias. Pode ser que nós não sejamos tão sacrificados e tão
penalizados com o imposto do nosso carro, pode ser que ele não pese tanto
para nós, mas o trabalhador, que tem seu carro para uso, que precisa dele e
vai pagar de IPVA 200, 300, sei lá quantos reais, com certeza vai diminuir o
gasto com a alimentação na sua casa. Infelizmente não estamos
conseguindo passar aqui as propostas que nós apresentamos.

Já termino, Sr. Presidente. Mas vamos continuar insistindo. Queremos que
ele seja o melhor possível, já que tem dado tanto trabalho para todos nós.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada Maria José Haueisen, faço, ao final da minha exposição, a
justificativa da votação favorável ao requerimento do Deputado Durval
Ângelo, mas quero chamar a atenção do Presidente desta Casa, do
Presidente em exercido, dos meus colegas Deputados para o quase
incidente que ocorreu agora há pouco, no Plenário desta Casa, com o
Deputado Raul Lima Neto. Acho que nós podemos ter muitas e profundas
diferenças com relação a sua forma de conduzir, de analisar os projetos, de
intervir neste Plenário, mas quero fazer a defesa do Deputado, porque, se
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por um lado foi uma atitude agressiva a ele em relação, segundo a
interpretação, a uma intervenção indevida ou incorreta do Deputado Raul
Uma Neto, quero chamar a atenção dos meus colegas porque, por diversas
vezes, vi o meu colega não ser tratado à altura neste Plenário. Não vou
declinar os comportamentos dírigidos a ele, mas quero, carinhosa e
respeitosamente, chamar a atenção dos meus colegas. Nenhum colega
nosso, por mais divergências que tenhamos em relação a ele, merece
determinados tratamentos como os que foram dirigidos a ele. Então, quero
manifestar a minha solidariedade em relação ao Deputado Raul Lima Neto.
Quero dizer, Srs. Deputados, que na altura dos acontecimentos, em função
dos debates que estamos travando aqui, das angústias que são geradas em
função desses embates, da defesa que estamos fazendo, realmente os
ânimos podem ficar alterados. Mas, considerando nossa idade e nossa
responsabilidade, acho que devemos ter inteligência para controlar as
nossas emoções.

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que o encaminhamento e a
votação favorável ao requerimento do Deputado Durval Angelo foi
exatamente no sentido de garantir o encaminhamento desse projeto para a
Comissão de Fiscalização Financeira, para que ele pudesse ser analisado e
apresentado a Minas Gerais no sentido de uma melhor conscientização
sobre o que é a estrutura tributária que está se constituindo em relação aos
veículos.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados,
nossa declaração de voto não poderia ser diferente das declarações dos que
me antecederam. Eu até sugiro ao Deputado Miguel Martini que se inscreva
para fazer sua declaração de voto e possa usar de seus 3 minutos. O tempo
é muito curto, não há justificativa para conceder apartes. Inclusive, estamos
confirmando as observações feitas anteriormente, de que os recursos
regimentais seriam utilizados à exaustão. Já é quase 1 hora da manhã, e
vamos até o último minuto que tivermos condições de usar para continuar
insistindo na tese da inoportunidade e da prejudicialidade - palavras que são,
às vezes, colocadas nos pareceres - desse projeto, porque de fato há a
constatação de um prejuízo muito grande para os cidadãos mineiros. Então,
nesse sentido, gostaríamos que fosse feito o debate na Comissão de
Fiscalização Financeira, aproveitando a presença do Deputado Miguel
Martini, porque acreditamos que essa é a única maneira pela qual vamos
chegar a uma solução. O caminho é o debate, é a discussão, mesmo que
seja à exaustão. O que não podemos fazer é abrir mão dos nossos
princípios, das nossas convicções.

Tenho dúvidas quanto à convicção e aos princípios daquelas pessoas que
estão votando contra o encaminhamento do projeto à Comissão de
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Fiscalização Financeira. Estamos vendo no painel que 37 Deputados
votaram dessa forma, mas, infelizmente, não tivemos a oportunidade de
ouvir o som da voz desses 37 Deputados, porque eles não se utilizaram de
sua condição de Deputado para falar, para nos dar conhecimento da contra-
argumentação. Como disse o Deputado Antônio Andrade, não estamos tendo
aqui o contraditório, para que se possa estabelecer, de fato, um debate
saudável, que é o que gostaríamos de ver na Comissão de Fiscalização
Financeira, mas que, infelizmente, pelo resultado da votação, não será
possível.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nossa
declaração de voto queremos dizer que votamos favoravelmente ao
requerimento do Deputado Durval Ângelo.

Mas, Srs. Deputados, votamos a favor desse requerimento porque
queríamos que a Comissão de Fiscalização Financeira, que é presidida pelo
Deputado que está doido para fazer uma declaração de voto, e deverá fazer,
tão bem presidida, pudesse discutir essas emendas apresentadas no
Plenário, as emendas que foram apresentadas e discutidas, inclusive o
substitutivo. Eu disse que o substitutivo, que seria, talvez, a salvação para
uma negociação, é muito pior do que o projeto original do Governo. E aqui
temos que parabenizar o Deputado José Braga, que foi o relator do projeto,
que inclusive tirou a isenção dos carros com mais de 15 anos, e com isso
queríamos que esse projeto voltasse à Comissão de Fiscalização Financeira,
o que seria importante para que tivesse forma mais definida. E um projeto
realmente complicado, e já disse e volto a repetir que com o substitutivo
ficou muito pior, porque ele tira do Governo do Estado mais de
R$50.000.000,00. Portanto, não vejo motivo para que continuemos correndo
com esse projeto. Por isso, a importância de a Comissão de Fiscalização
Financeira levantar os dados na Secretaria da Fazenda e no DETRAN e de
fazermos as contas, Sr. Presidente, e apresentar ao Governador do Estado
realmente aquilo que o projeto tinha como objetivo, que era a arrecadação.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
honestamente, votei favoravelmente ao requerimento do Deputado Durval
Angelo. Por quê? E esse requerimento de suma importância, e esta Casa,
hoje, pela segunda vez, foge de uma realidade, deixa que as coisas
aconteçam, sendo que está nas mãos de cada um de nós, principalmente e
sobretudo nas mãos da Maioria, mudar esta situação. Ela poderia, sim,
colaborar para que esse projeto voltasse à Comissão de Fiscalização
Financeira, para que lá pudessem ser debatidas e questionadas todas as
emendas de interesse da sociedade mineira. Mais uma vez, a Maioria deixa
escapar entre os dedos uma excelente oportunidade, e temos que justificar
as nossas atitudes mediante a declaração de voto.
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Há Deputados que estão a favor de dias melhores e não piores para o

povo, que mais uma vez é o grande perdedor, e nós, sem sombra de dúvida,
indireta ou diretamente, temos culpa nisso. Temos que saber discemir na
nossa declaração de voto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqueles
Deputados realmente eleitos pelo sufrágio universal, diferenciar o voto da
maioria e o voto da minoria.

Nós sabemos que o processo democrático nos impõe essa situação, mas
tem que ficar claro para a sociedade aqueles que realmente estão
penalizando o contribuinte mineiro.

O Deputado Antônio Andrade - Gostaria de deixar claro, Sr. Presidente,
como votei no encaminhamento do requerimento do nobre Deputado Durval
Angelo, que estou confiante em que chegaremos a bom termo no final de
toda essa discussão.

Se o senhor verificar, até pouco tempo, não tínhamos 14 Deputados
votando em bloco. Agora, se verificarmos o painel, podemos ver que temos
18 Deputados; 3 já compreenderam, depois de vários discursos, de que lado
devem se posicionar na votação final, já votando pelo encaminhamento de
todas as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira.

Portanto, começamos a ficar mais animados com o resultado. Quando usei
a tribuna, disse que não éramos maioria, nesta Casa éramos minoria, que,
sem sombra de dúvida, representa a maioria do povo mineiro. Se sairmos
pelas ruas, temos certeza de que a maioria dos proprietários de carros vai
concordar com o nosso posicionamento nesta Casa, votando contra o
aumento do IPVA.

Acredito que qualquer aumento de imposto deva ter uma contrapartida do
Estado, da Nação, do município, com melhor prestação de serviço. Não vejo
por que aumentar a alíquota do IPVA se não tivemos nenhum aumento de
inflação que o justifique e, em contrapartida, nenhuma melhoria nas nossas
estradas e na prestação de serviço na área de proteção ao carro. Até pelo
contrário, hoje a segurança dos carros está pior. Ninguém se atreve a deixar
o carro em estacionamento público e tem certeza de que o encontrará no
mesmo lugar.

Votei a favor do encaminhamento de todas essas emendas à Comissão de
Fiscalização Financeira, para termos o contraditório e chegarmos a bom
termo amanhã, quando estivermos votando o projeto.

O Deputado Amaldo Canarinho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
fazer a minha declaração de voto e dizer que votei favoravelmente ao
requerimento do Deputado Durval Angelo, como todos nós deveríamos ter
votado.

O Deputado Miguel Martini - Deputado Arnaldo Canarinho, V. Exa. me
concede um aparte?
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O Deputado Arnaldo Canarinho - Pelo respeito que tenho ao Deputado
Miguel Martini, pelo grande Presidente que é da Comissão de Fiscalização
Financeira, concedo-lhe o aparte.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Gostaria de agradecer ao
Deputado Arnaldo Canarinho, que demonstra ser um grande democrata ao
conceder um aparte quando um colega o solicita.

Gostaria de aproveitar esse aparte para fazer uma reflexão. Estamos em
um processo de encaminhamento de votação, em que o Deputado declara a
sua intenção e o painel registra o seu voto. Acho que é desnecessário.
Solicito uma reflexão da Mesa e do Presidente para uma interpretação...

Essa declaração de voto é apenas um processo de obstrução, sem
nenhuma objetividade. E importante que façamos essa reflexão.

Então, eu gostaria de dizer que é um processo cansativo, que não contribui
para a democracia nem para o esclarecimento. Nós já tivemos o
encaminhamento

Quero agradecer ao Deputado Arnaldo Canarinho e dizer que cada
parlamentar que está declarando seu voto está usando além do tempo, com
exceção do Deputado Arnaldo Canarinho, porque está terminando o seu
prazo de 3 minutos. Cada um está prorrogando, possivelmente, por 40 ou 60
segundos. Então, 1 minuto a mais é muito significativo num processo de
obstrução. Quero trazer essa reflexão. Acho que o Regimento quis
contemplar outra coisa: o parlamentar que gerasse dúvida ou quisesse dar
satisfação, que falasse, se não tivesse tido essa oportunidade; urna vez que
ele já esteve no processo de encaminhamento, não necessitaria dessa
declaração. Solicito que se faça uma reflexão sobre isso. Muito obrigado,
Deputado Arnaldo Canarinho.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria
de agradecer a V. Exa. a concessão. Estamos em uma reunião com o
Presidente e o Líder do Governo, Deputados Péricles Ferreira e Anderson
Adauto. Eu gostaria de dizer que o nosso voto foi favorável a esse
requerimento, mais uma vez dizendo "sim" à proposta de emenda feita pelo
Deputado Durval Angelo. Como houve a apresentação de um substitutivo, de
um conjunto de emendas que modificam sistematicamente e exigem uma
discussão mais aprofundada da repercussão financeira que teremos com a
proposta nova, precisaremos de subsídios da assessoria e da Comissão de
Fiscalização Financeira. Não podemos votar de qualquer jeito. Precisamos
votar da melhor forma possível para o Poder, o contribuinte e o povo de
Minas. Evidentemente, o Governo terá, com esse IPVA, urna receita
adicional de mais de R$112.000.000,00, realmente uma quantia que vai
desafogar consideravelmente o caixa do Governo no inicio do ano. Nosso
"sim" expressou exatamente esse anseio de aprofundar, assegurar um prazo
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maior, para que possamos analisar com calma, tranqüilidade, frieza, sem
exaltação, mas, acima de tudo, que possamos ter uma votação tranqüila,
que venha, de fato, a assegurar ao povo, não só ao Governo, maior
tranqüilidade, para que possamos votar esse processo. Eu gostaria de
concluir a minha intervenção, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, reforçando a necessidade de fazer esses encaminhamentos.
Mais uma vez, esse voto mostra, para o povo, para esta Casa a nossa
preocupação, o nosso zelo para com os interesses e os projetos do povo.
Essas são as nossas palavras, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também
estamos aqui para dizer que votamos favoravelmente ao requerimento do
Deputado Durval Angelo, no sentido de devolver à Comissão de Fiscalização
Financeira esse malfadado projeto, para que possamos melhorá-lo um
pouco. Digo nós porque fazemos parte dessa Comissão. Entendemos que,
embora muito debatido, o projeto traz diversos problemas que não
conseguimos resolver. Vemos nele uma tributação exagerada, que
penitencia principalmente o pobre, o que utiliza o carro no trabalho cotidiano.
Tememos que essas pessoas, que são em número elevado, venham a sofrer
limitações no trabalho, nessa crise em que vivemos. Sentimos uma grande
preocupação com esse problema, e o substitutivo não trouxe melhores
condições. Portanto, o projeto precisa ser mais bem trabalhado. Ê tão
controvertido e traz tantos problemas para o povo, que sentimos que, se for
aprovado, no ano que vem, deverá ser modificado. Estamos tristes, porque
não conseguimos melhorar esse processo, que realmente deixa muito a
desejar. Lamentamos que o Governo, ao ter necessidade de aumentar sua
arrecadação, adote a postura de tributar as pessoas que estão vivendo um
momento muito difícil. Muito obrigado.

O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, também estamos querendo colocar por que votamos "sim".
Entendemos que a volta do projeto à Comissão de Fiscalização Financeira
seria interessante para que pudéssemos analisar com mais carinho as
emendas apresentadas.

Não estou entendendo bem, Sr. Presidente, a posição do Deputado Miguel
Martini, que, pelo jeito, não participou da discussão das mudanças do
Regimento. Ao mesmo tempo que ele diz ser o Deputado Arnaldo Canarinho
um democrata, parece não sê-lo. Vou conceder o aparte, mas digo que não
estou entendendo a posição de V. Exa., ao questionar o processo de
obstrução, que é normal. Então, teremos que mudar de novo o Regimento.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Não estou questionando O
processo de obstrução. Quero entender que o Regimento Interno prevê que
cada parlamentar, utilizando seus direitos, deixe muito claro o seu
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posicionamento e tenha a liberdade de se manifestar. Ora, a reflexão que
estou trazendo é no sentido de que uma declaração de voto deve acontecer
quando um parlamentar que não teve a oportunidade de se manifestar quer
evidenciar o seu posicionamento. Uma vez que o requerimento foi
apresentado, cada parlamentar encaminhou a votação, dizendo qual foi a
sua intenção. E ele, ainda assim - no painel eletrônico todos os votos estão
computados, estando evidenciado qual foi o seu voto -, declarar seu voto é,
no mínimo, inócuo neste momento. Então, é uma reflexão que estou
trazendo para que o Presidente e a Mesa decidam. Quero agradecer o
aparte ao Deputado Anivaldo Coelho, que demonstra ser um grande
democrata. Quero reafirmar que também sou um democrata convicto, por
isso solicitei apartes. Quem me concedeu, eu utilizei. Quem não o fez,
respeitei da mesma forma. Muito obrigado.

O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, ainda tenho 23 segundos e
repito que não estou entendendo o posicionamento do Deputado. Há menos
de dois meses, esse Regimento foi feito. Num momento, trata-se de
encaminhar; depois, justificar, dizer por que votou dessa ou daquela
maneira. A outra oportunidade é para tentar convencer os Deputados no que
entendemos que é certo. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar
Machado, que, regimentalmente apoiado, solicita que o Substitutivo n° 1 ao
Projeto de Lei n° 1.425197 seja encaminhado à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer. A Presidência deixa de
receber o requerimento, tendo em vista que ficou prejudicado pela rejeição
do requerimento do Deputado Durval Angelo, em que era solicitado o
encaminhamento das emendas apresentadas ao Projeto de Lei n° 1.425197 à
Comissão de Fiscalização Financeira.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que, na
forma regimental, solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei n°
1.425197. Para encaminhar a votação, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nossa
proposta de adiamento de votação do projeto deve-se ao fato de
entendermos que o momento que a sociedade brasileira vive não é propício
para se aumentarem impostos. A lógica dessa sanha tributarista é sempre a
lógica de resolver o problema do Estado, e resolvê-lo de forma superficial,
não nas suas questões centrais, naquilo que é causa da insolvência do
Estado brasileiro. É também uma lógica perversa porque responsabiliza
como bode expiatório da crise a população, que fica obrigada a pagar mais
impostos. E também uma lógica muito cômoda para o Estado, que, em vez
de buscar soluções mais efetivas, caminhos talvez mais difíceis, porém
soluções mais duradouras, prefere o caminho que ele tem ao seu alcance,
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como era, no período inflacionário, a emissão de moeda para resolver o
problema dos gastos desenfreados do Estado, da corrupção e de tantas
outras coisas. A partir dessa tríplice lógica não podemos concordar que esse
projeto seja votado nesta Casa.

Não permitiremos em hipótese nenhuma, Deputados, que o IPVA seja
aprovado neste Plenário. Só há uma alternativa: ou a Situação rasga o
Regimento ou vai ter de fazer mudanças profundas no projeto.

Acho que está na hora de esta Casa constituir uma posição séria. Tenho
certeza de que os Deputados do Governo estão constrangidos com a
situação a que foram expostos: a de um projeto que foi enviado para cá, de
cima para baixo. É uma situação constrangedora a de um Secretário,
"primeiro-ministro", editar uma medida provisória antes de o projeto ser
votado nesta Casa, encaminhando as guias de arrecadação do IPVA.

Então, é bom que fique clara a nossa posição. Não deixamos dúvida. Em
momento nenhum fomos desonestos, quando conversamos com o Líder do
Góvemo e com os outros Líderes, há duas semanas, porque sempre
dissemos que não concordávamos com o aumento do IPVA. Registramos
também a nossa posição na imprensa escrita, falada e televisada, em todos
os momentos em que tivemos a oportunidade de falar. Então, por isso,
estamos propondo o adiamento da votação. Estamos sendo coerentes, e
tenho certeza de que o Governo só aprovará esse projeto nesta Casa se
esse Regimento, recentemente aprovado, for rasgado, caso contrário não
terá neste Deputado, e, acredito eu, nos Deputados que estão obstruindo,
nenhuma atitude diferente, nenhuma atitude distinta dessa aqui.

Então, se a Casa rasgar, queimar esse requerimento, não terá o IPVA
aprovado, e aí cada Deputado, Situação e Oposição, se responsabilizará por
seus atos e por seus gestos, se responsabilizará, de alguma forma, pelo
encaminhamento e pela votação da questão aqui. Não estamos fazendo
esse processo de obstrução - e falo, com certeza, por este Deputado -, como
brincadeira, como perspectiva da qual se pudesse ter um recuo
posteriormente. E, se houver uma decisão partidária, eu obedeço, mas não
fico no Plenário para ser conivente com esse aumento absurdo do IPVA e
com o desrespeito ao contribuinte mineiro. E assumo o ônus, Deputado
Miguel Martini. Quem votar a favor do imposto vai saber, bem como vai
saber bem claro quem está procurando a lógica perversa, a lógica cómoda e
a lógica errada.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Para encaminhar, com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas,
estamos aqui para encaminhar esse requerimento do Deputado Anderson
Adauto, no qual se propõe o adiamento da votação do Projeto de Lei n°
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1.425, sobre o qual já falamos exaustivamente. E necessário que tenhamos
uma melhor avaliação desse projeto do IPVA.

Não podemos dizer que não tínhamos um espaço de tempo de discussão
desse projeto. Iniciamos esse debate. Tínhamos, num primeiro momento,
discutido com a Presidência desta Casa e também com os Líderes do
Governo que, através de emendas, poderíamos trabalhar esse projeto.
Posteriormente, após a afronta do Secretário da Fazenda para com esse
Poder, fomos obrigados a ter uma posição diferente da inicial. Por quê?
Porque entendemos que o Secretário da Fazenda não pode simplesmente
ignorar a existência do Poder Legislativo.

Somos eleitos pelo conjunto do povo de Minas, exatamente, para
representá-lo e, no nosso entendimento, a modificação, a alteração do
projeto referente ao IPVA era extremamente importante e necessária.
Fizemos isso e procuramos, através de emendas e modificações, trabalhar
esse projeto. Infelizmente, não fomos bem sucedidos nesse processo de
encaminhamento e discussão. Fomos, então, aqui derrotados. E não nos
restou outra alternativa a não ser forçar um processo de aprofundar, através
daquilo que o Regimento Interno nos permite e que, popularmente, é
conhecido como obstrução, e fazer aqui a tentativa de forçar o Governo a
uma discussão mais aprofundada conosco, a um embate, a um debate para
tentar mexer e aprofundar esse projeto. Só que esse requerimento vem no
sentido exatamente de aperfeiçoar, de colocar para todos nós um tempo
suficiente para amadurecimento de debate. Sabemos que o adiamento da
votação só pode ocorrer por uma vez, e não estamos propondo nenhuma
outra questão. Só queremos um adiamento dessa votação, para que
possamos fazer um debate profundo sobre esse item. E é exatamente diante
desta argumentação que aqui enumerei e coloquei, que estamos propondo o
adiamento da votação desse projeto, para que possamos, então, com calma
e tranqüilidade, fazer as alterações necessárias e suficientes, para que
possamos votar essa matéria da melhor forma possível.

- Concluindo, Sr. Presidente, já que meu tempo está-se esgotando,
queremos solicitar e colocar para os Srs. Deputados, o pedido de que votem
favoravelmente a este requerimento para que tenhamos condições, então,
de votá-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, são 1 ha3min do dia

30112197. V. Exa. pode verificar, de plano, que não há"quorum' para
continuação dos nossos trabalhos, nem para votação, corno é o caso, nem
para discussão, se fosse o caso. Sendo assim, solicito a V. Exa. que encerre
a reunião de plano.

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

"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as extraordinárias de hoje, dia 30, às 9h e 20h, nos
termos do edital de convocação, bem como para a ordinária, também de
hoje, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 35a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Geraldo Rezende, Dilzon Meio, Elmo Braz, lvo José e Maria
Olivia, membros da Mesa da Assembléia; Sebastião Helvécio, José Braga,
Durval Angelo e Antônio Roberto, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara abertos os
trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso posto,
o Presidente informa que a reunião tem por finalidade a apreciação de
processos de prestação de contas da aplicação de recursos liberados por
esta Casa a título de subvenção social, auxílios para despesas de capital e
transferências a municípios, nos termos do art. 30, III, da Lei n° 11.815, de
2411195, da Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas vigentes.
Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano Batista,
Corregedor, Dilzon Meio, relator da Mesa, e José Braga, relator da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, verificando as
prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Ação Social Nossa Sra.
Fátima, Associação Beneficência Popular - Inst. Educ. Monsenhor Rafael,
Associação Comun. Amigos Mocambinho, Associação Comun. Bairro
Chevrand, Associação Comun. Bairro Dona Zilda, Associação Comun. Conj.
Residencial São Cristóvão, Associação Comun. Desenv. Urbano Rural
Município Pequi, Associação Comun. Irmã Cantas, Associação Comun.
Moradores Amigos B. Copacabana Adjacências, Associação Comun.
Moradores Bairro Milionários Adjacências, Associação Comun. Renascer
Inhaúma, Associação Comun. Riacho Jardim Vera Cruz, Associação Comun.
Rural Tamanduá Adjacências, Associação Comun. São José Lagoa,
Associação Incentivo Pequeno Produtor Santa Rita, Associação Jovens
Unidos Desenv. Bairro Alto São João, Associação Moradores Amigos
Macuco, Associação Moradores Bairro Rosário - Araguari, Associação
Moradores Produtores Ribeirão Santos, Associação Moradores São José
Almeida, Associação Padre Ibiapina Amparo Família - Membros, Associação
Pais Amigos Excepcionais - Carmo Paranaiba, Associação Pais Amigos
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Excepcionais - Ponte Nova, Associação Pequenos Produtores Rurais
Correias, Associação Pequenos Produtores Rurais Quatis, Associação
Servidores do Legislativo do Estado Minas Gerais, Atalaia Futebol Clube,
Caixa Escolar Imaculada Conceição, Caixa Escolar Manoel Ignácio Peixoto,
Caixa Escolar Santa Izabel, Caixa Escolar Sebastião Romualdo Barbosa,
Casa Assist. Menor Tia Zeni, Centro Apoio Cultural Educacional Sul-Mineiro,
Centro Estudos Ecológicos Educação Ambiental, Comunidade Danças
Cantos Musicais Vida Adoração, Conselho Central Santos Dumont SSVP,
Conselho Comun. Moradores Amigos Distrito São João Manhuaçu, Conselho
Desenv. Comun. Penha Capim, Conselho Desenv. Rio Peixe, Coral Brejeiro,
Creche Casinha Vovó, Creche Escola Clube Curumins, Fundação Apoio
Comunitário, Grupo Espírita Francisco Assis, Grupo Jovens União Amor Paz,
Hospital Olynto Almada SSVP Astolfo Dutra, Inconfidência Esporte Clube,
Instituto Ação Social Amor Obras, Jardim Infância Nossa Sra. Aparecida,
Liga Amadora Bambuiense, Nacional Esporte Clube - Piranga, Núcleo
Comun. Amigos Itaguara, Obras Paróquia Nossa Sra. Graças, Pitangui
Esporte Clube, Prefeitura Municipal Astolfo Dutra, Prefeitura Municipal
Conceição Ipanema, Prefeitura Municipal Coronel Xavier Chaves, Prefeitura
Municipal Dionisio, Prefeitura Municipal Palmópolis, Prefeitura Municipal
Santo Antônio ltambé, Prefeitura Municipal São Geraldo, Serviço Amparo
Criança Estrela Esperança, Serviço Evangélico Reabilitação, Sociedade
Benef. Santanense, Sociedade Benef. Uma Nova Esperança, Sociedade
Esportiva Jaqueira, Sociedade São Vicente Paulo - Mesquita, Unica Central
Associações Moradores. 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, 23 de dezembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Elmo Braz - Francisco

Ramalho - Maria Olivia - Sebastião Navarro Vieira - José Braga - Péricles
Ferreira - Antônio Roberto - Errnano Batista.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou em 512198 as seguintes comunicações:
Do Deputado Paulo Schettino (4), dando ciência à Casa do falecimento do

Sr. Elio de Castro Reis, ocorrido em 2411198, em Belo Horizonte; do Sr.
Antônio Edson Deroma, ocorrido em 2311198, em Belo Horizonte; do Sr.
Antônio Sactii Gomes, ocorrido em 2111198, em São Lourenço; e da Sra.
Sônia Salamene Coury, ocorrido em 28112197, em Belo Horizonte. (- Ciente.
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Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Randolfo Braga Gurgel, ocorrido em Itabirito. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Amaldo Penna, dando ciência à Casa de sua ausência do
País no período de 3011198 a 712198. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 1998

ATA

ATA DA 248a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 30112197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata: discursos dos
Deputados Durval Angelo e Paulo Pettersen; aprovação - 2 a Parte (Ordem
do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.425197; requerimento do Deputado Arnaldo Penna;
questões de ordem; discursos dos Deputados Durval Ângelo e Gilmar
Machado: questões de ordem; chamada de recomposição de "quorum";
existência de número regimental para votação; discursos dos Deputados
Geraldo Rezende, Raul Lima Neto, Geraldo Nascimento, Maria José
Haueisen, Alencar da Silveira Júnior, Ivo José, Paulo Pettersen, Adelmo
Carneiro Leão, Antônio Andrade e Antônio Júlio; questão de ordem;
chamada de recomposição de "quorum"; existência de número regimental
para votação; discurso do Deputado Arnaldo Canarinho; questões de ordem;
suspensão e reabertura da reunião; discursos dos Deputados Antônio
Roberto, Bené Guedes, Marco Régis e João Batista de Oliveira -
Encerramento.

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

José - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Gemido da
Costa Pereira - Gemido Nascimento - Gemido Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helénio -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Pires
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- Wilson Trópia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queima) - Às 9h15min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte

Ata
- O Deputado Rêmolo Aloise, 20-Secretário @ad hoC, procede à leitura da

ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado Durval

Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, insisto no

mesmo encaminhamento de discussão que fiz com relação às quatro atas
anteriores: a ata tem realmente de ser o retrato fiel do acontecido no
Plenário, principalmente quanto às questões centrais.

A ata, ao se afirmar que não houve retificação feita, não confere com o
acontecido; não contém as intervenções deste Deputado nos momentos
anteriores. Mesmo que na ata constasse que o Presidente tenha achado
desnecessária a retificação em função do estabelecido no art. 41,
gostaríamos que a questão discutida por este Deputado estivesse incluída
não só nesta, mas em todas as três atas anteriores.

Entendemos ser isso necessário porque a ata é o documento de arquivo,
de registro histórico da Assembléia Legislativa. Qualquer um que, no futuro,
vier a fazer uma pesquisa a respeito da ação, do trabalho de cada
parlamentar ou da totalidade dos Deputados desta Casa deverá ter na ata
um documento fiel, que dê credibilidade, que diga exatamente o que
aconteceu na reunião. Entendemos também que da forma resumida,
sintética que a ata foi feita, esquecendo aspectos centrais, fundamentais, ela
não confere com o acontecido na reunião.

Insistimos em que esta Presidência acate a nossa retificação de ata.
Insistimos em que esta Presidência dê um tratamento de maior seriedade às
questões levantadas por este Deputado. Não é um mero instrumento de
obstrução para ganharmos, talvez, 5 minutos no processo. Isso é muito
pouco. Isso é um tempo insignificante, que não representaria nada,
praticamente, ao final da obstrução dos trabalhos. Temos formas mais
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inteligentes, mais criativas e que gastam tempos maiores, tanto que
afirmamos que o Governo não vota o IPVA neste ano porque não há prazo
suficiente para isso. Ele foi um mau negociador. A Liderança do Governo
negociou mal com a Oposição, e quem negocia mal perde.

Nesse sentido, os instrumentos seriam variados, de modo que tivéssemos
mais tempo, 1 ou 2 horas, bem diferente dos 5 minutos que temos para
discutir a ata.

Nosso objetivo, ao discutir a ata, não é meramente obstruir, não é usar 5
minutos a mais ou a menos, pois sabemos que isso não resolve na obstrução
final.

Solicitamos, então, desta Presidência e do Secretário "ad hoc" que fez a
leitura da ata que nela registrem a nossa retificação. Que conste na ata que
este Deputado solicitou, na reunião anterior, uma retificação. Há quatro
reuniões já me referi a isso, e até agora a ata não traduz a solicitação de
discussão deste Deputado.

O Sr. Presidente - A Presidência já prestou esclarecimentos, por mais de
uma vez, ao ilustre Deputado e assegura-lhe que sua questão de ordem e
seu pronunciamento serão publicados, na íntegra, no "Diário do Legislativo",
não havendo necessidade de ele ser detalhado na ata, uma vez que isso é
previsto no Regimento Interno. Para discutir, com a palavra, o Deputado
Paulo Pettersen.

O Deputado Paulo Pettersen - O que está acontecendo de importante em
relação à ata é o fechamento do acontecimento ou dos acontecimentos nesta
Casa.

Ontem, vários Deputados alegaram, neste Plenário, que a ata tinha ficado
muito enxuta, que ela não trazia detalhes do que se passou aqui. V. Exa.,
aliás, garantiu ao Deputado Durval Angelo que seu discurso sairá, na íntegra,
no "Diário do Legislativo?

Muito embora saiba que o tempo é exíguo e improrrogável para a
aprovação dos projetos que estão em pauta, gostaria que V. Exa. desse mais
atenção à confecção da ata. Ela é muito importante. Essa preocupação dos
Deputados é justa. Os trabalhos do Legislativo devem ser aperfeiçoados a
cada dia que passa.

Conversando com o Deputado Anderson Adauto, que está muito
preocupado com isso, aconselhei-o a conversar com o Presidente desta
Casa, que, tenho certeza, terá a máxima boa-vontade de resolver essa
questão. Que a ata relate realmente o pronunciamento dos Deputados.

Então, Sr. Presidente, não é com o objetivo de obstruir que estou
discutindo a ata. Faço-o porque se trata de um assunto de real importância.
Tenho certeza de que V. Exa. procurará sanar essa dificuldade.

0 Sr. Presidente - A Presidência informa que a ata foi feita de maneira
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correta. Não havendo nenhuma retificação a ser feita, dou-a por aprovada.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1 .425197.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Arnaldo Penna, que, com base no
art. 229, III, do Regimento Interno, solicita que não sejam recebidos
requerimentos na votação do Projeto de Lei n° 1.425197 que visem aos
seguintes procedimentos: votação por determinado processo; votação por
partes; adiamento de votação; votação destacada para dispositivo; inscrição
para encaminhamento de votação; uso da palavra para explicação pessoal;
declaração de voto; argüição de questão de ordem ou uso da palavra com
base nos arts. 70 e 164. A Presidência vai submeter o requerimento a
votação.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Art. 73, § 40, que solicita o tempo para fazer a

argumentação.
Sr. Presidente, inicialmente, quero de público, logo em seguida entro na

fundamentação, registrar a nossa estranheza a esse requerimento. As
Lideranças do Governo nesta Casa, em alguns momentos, coordenadas por
esta Presidência, tiveram dois momentos de negociações: o primeiro, com a
Bancada do PT, a respeito de uma pauta mínima, onde foi feito acordo a
respeito da retirada de projetos e do processo não obstrutivo.

Em um segundo momento, houve um segundo acordo, no dia 22 de
dezembro. Nesse segundo acordo, houve uma ampliação para a presença e
Vice-liderança do PMDB, em que se decidiu que ficaria para o 2 0 turno a
votação do Projeto do IPVA. Não era mais o aspecto que há 4 dias o PT já
tinha anunciado, da obstrução do IPVA, e o PMDB já tinha feito o mesmo
anúncio. Mas o critério foi não usar o chamado "requerimento-rolha", que
acho até impróprio, é requerimento "estado de sitio" "estado de sítio" porque
as prerrogativas legais estabelecidas na resolução do Regimento foram
abolidas. Estamos em "estado de sítio". Implantou-se hoje ou está-se
querendo implantar o estado de sitio" na Assembléia Legislativa.

Eu disse - está aqui o Corregedor desta Casa - no dia 22, às 19h15min,
que fizeram um péssimo acordo. Esse projeto não será votado até o dia 30,
à noite. Ele ficou preocupado, nós tínhamos dúvidas se seria no 1 0 ou no 20
tumo, porque, se não fosse votado em 1 0 turno, eu disse que seria
impossível, e no 20 turno seria difícil. Afirmei que o acordo não envolvia nem
a votação do 1 0 turno. Nós dois nos deslocamos até a sala ao lado, no Salão
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Vermelho, e, conversando com o Deputado Gilmar Machado, o Deputado
disse não.

Eu até me referi a uma entrevista que V. Exa. deu no Canal 11, dizendo
que se votaria no 20 turno. Eu disse, então, que, mesmo assim, seria muito
difícil; mesmo assim, eu seria um leão. Tanto é assim que viajei no dia
seguinte - não fiquei aqui no dia 23 -, fui tranqüilo para as festas natalinas,
porque sabia que a situação estava muitíssimo favorável. Falei também com
o Líder do Governo, Deputado Péricles Ferreira, e com outras Lideranças.
Na terça-feira, saiu publicado na imprensa que eu dissera que o Governo
tinha feito um péssimo negócio. Fui contestado pelas próprias Lideranças do
Governo e, inclusive, pelas Lideranças da Oposição, que ainda tinham
dúvidas, achando que a Oposição tinha feito um péssimo negócio e
declarando que o projeto acabaria sendo aprovado.

Pois bem! Houve mudanças na regra do jogo. A não-obstrução estava
condicionada à pauta mínima, só na Bancada do PT. No dia 22, o
"requerimento-rolha" estava condicionado a não ser apresentado, e o PT já
havia anunciado, quatro dias antes, que iria obstruir a votação do IPVA. O
Governo acreditou que a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária pudesse ser mais ágil. Mas aí - mérito, sem falsa modéstia,
deste Deputado e do Deputado Anderson Adauto -, não permitimos - lá, sim,
na Comissão de Fiscalização Financeira, o Governo perdeu - que o projeto
andasse até 1h15min da madrugada de segunda-feira. Foi ali que o cálculo
do Governo saiu errado. Então, o Governo precisa ver o que está fazendo a
sua assessoria, que lhe está fornecendo um cálculo talvez numa lógica que
não é a lógica do acordo do Governo. As lideranças do Governo foram mal
assessoradas: ou precisam colher em outra fonte explicações sobre o
Regimento ou precisam estudá-lo melhor.

Então, o "requerimento estado de sitio" está ai. Pediria a cada um dos
Deputados da Oposição que não se referisse a ele como "requerimento-
rolha". Talvez a rolha permita uma situação diferente. O Deputado Gilmar
Machado, preocupado com a coleção do Governador, falou em
"requerimento-tampinha". No dia 31 vamos dar ao Governador algumas
tampinhas, entre as muitas que retiramos de tantos refrigerantes que
consumimos na cantina.

Mas o art. 73 trata dos Líderes da Maioria, da Minoria, das bancadas e dos
blocos parlamentares, porque constituem o Colégio de Líderes. O § 40 é
claro, Sr. Presidente, não deixando dúvidas sobre esse requerimento "estado
de sítio", chamado de "requerimento-tampinha" pelo Deputado Gilmar
Machado. E tenho certeza de que o Deputado Anderson Adauto não vai ter
nenhum constrangimento em falar "requerimento-tampinha", porque isso é
algo vergonhoso, politicamente incorreto por parte do Governo. 0 § 40 diz:
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"O acordo de Líderes que vise a alterar procedimento específico na
tramitação de matéria somente será recebido se subscrito pela totalidade dos
membros do Colégio de Lideres". Nós estamos tendo uma alteração, um
procedimento específico na tramitação de matéria. É uma alteração
profunda. Tenho certeza de que o "requerimento estado de sítio" não foi
inspirado por nenhuma mente zelosa com a questão do direito. Devem ser
os mesmos que assessoraram as Lideranças do Governo sobre os prazos
regimentais. Assessoraram errado. É bom que o Governo não venha, no
próximo ano, com essa mesma assessoria para calcular prazos, pois sofrerá
derrotas retumbantes aqui dentro. E bom que mude, porque está sendo mal
assessorado e fez um péssimo negócio.

Hoje já estamos vendo um processo de "fujimorização" em nível federal,
com a centralização do Governo feita pelo imperador FHC, como diz o
Deputado Miguel Martini.

Essa centralização que o PSDB está promovendo deve estar causando
inveja ao Fujimoil. Talvez seja nela que ele esteja se inspirando para praticar
os seus assassinatos, as suas perseguições políticas, cassando o Congresso
peruano e colocando a reboque o Poder Judiciário. É bom que o Líder do
PSDB receba talvez a incumbência de assinar o "requerimento estado de
sitio", ou "requerimento- tampinha".

A assinatura do Líder do PSDB não representa a totalidade dos membros
do Colégio de Líderes. Não precisamos de nenhum Malba Tahan para nos
explicar a questão da matemática, ou seja, que todos os Lideres deveriam
assinar. Tenho certeza absoluta de que o Líder do PMDB não assinaria, nem
o do PT, nem o da Minoria.

Nesse sentido, a nossa questão de ordem, baseada no art. 70, § 4 0, é que
V. Exa. não aceite que esse requerimento tramite. Solicitamos que o retire,
porque o Regimento Interno está sendo descumprido. Vamos dizer, alto e
bom som, que, mesmo com o "requerimento estado de sitio", o IPVA não
será aprovado. Com esse "requerimento-tampinha" o Governo não terá
como cobrar majorado o IPVA, no próximo ano. Abaixo "o estado de sítio".
Abaixo o "requerimento-tampinha."

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, a minha questão de ordem
se fundamenta no art. 233 do Regimento Interno, inciso XX, que diz o
seguinte: "Será submetido a votação o requerimento escrito que solicitar
levantamento de reunião em sinal de pesar". Não é o caso desse
requerimento: "prorrogação de horário de reunião subscrito por Deputado".
Também não é esse o teor desse requerimento: "alteração de ordem do dia'.
Pelo que me consta, também não é esse o teor do requerimento. "Retirada
de tramitação de proposição de autoria do requerente do parecer favorável'.
Também não é o caso. "Adiamento de discussão" também não é o caso,
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porque a discussão acabou. "Encerramento de discussão" também não é o
caso, porque já acabou a discussão. "Votação por determinado processo":
haveria a necessidade de um requerimento para esse fim. "Votação por
partes": também haveria a necessidade de mais um requerimento.
"Adiamento de votação": haveria a necessidade de mais um requerimento.
"Preferência na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra da
mesma espécie": também não diz respeito. "Inclusão, em ordem do dia, de
proposição que não seja de autoria do requerente": não diz respeito.
"Informações às autoridades estaduais por intermédio da Mesa da
Assembléia": também não é o caso. "Inserção nos anais da Assembléia
Legislativa de documento ou pronunciamento não oficial especialmente
relevante para o Estado": também não é o caso. "Constituição de comissão
especial": também não é o caso. "Audiência de comissão para emissão de
parecer sobre determinada matéria, observado o disposto no parágrafo único
do art. 183": é colocada apenas a audiência de qualquer matéria sobre
determinada matéria, que poderá ser requerida por Deputado ou comissão.
Não é o objetivo do requerimento. "Convocação de Secretário de Estado,
dirigente de entidade da administração indireta, titular de órgão diretamente
subordinado ao Governador do Estado ou outra autoridade estadual":
também não é o caso. "Convocação de reunião extraordinária no caso
previsto no inciso IV do parágrafo único do art. 15": também não é o caso.
"Convocação de reunião secreta": também não é o caso. "Regime de
urgência": também não é o caso. "Deliberação sobre qualquer outro assunto
que não esteja especificado expressamente neste Regimento e não se refira
a incidência, sobrevindo no curso da discussão ou da votação".

Sr. Presidente, eu poderia até entender que o Deputado Arnaldo Penna,
discutindo e lendo o inciso XX, possa ter entendido o seguinte: "Deliberação
sobre qualquer outro assunto que não esteja especificado expressamente
neste Regimento". Aí, ele vai entrar com outro tema que o Regimento deixou
de colocar, só que o Regimento trata de votação por determinado processo,
de votação por partes, de adiamento de votação, todos os itens que ele
argüiu. Então, ele não poderia utilizar esse inciso do Regimento.

"Prorrogação de prazo de funcionamento de comissão parlamentar de
inquérito e da comissão especial prevista no inciso II do art. 111": também
nao e o caso.

"Audiência da Comissão de Constituição e Justiça, em 2 0 turno". Acabou a
Subseção III, que é dos requerimentos sujeitos a deliberação do Plenário,
que é o inciso III, que o Deputado Arnaldo Penna utilizou no art. 229. O art.
229 é dividido em três incisos, Sr. Presidente. Inciso 1: "Despacho do

g	Presidente da Assembléia ou de comissão", que não é o caso. Existem
requerimentos, que V. Exa. mesmo despacha, sobre os quais não há
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necessidade de nós, Deputados, ou dos demais membros do Plenário
deliberarem. Inciso II: "Deliberação de comissão": não é o caso, porque nós
estamos agora em Plenário.

"Deliberação de Plenário": o Deputado Arnaldo Penna tem todas as
condições de entrar com um requerimento baseado no inciso III. Então, de
acordo com o inciso III, o Deputado Amaldo Penna poderia, se quisesse,
submeter ao Plenário o encerramento. Que não pudéssemos fazer votação
por determinado processo, votação por partes, adiamento de votação. O
requerimento do Deputado Amaldo Penna, eu gostaria de solicitar a V. Exa.
que não o submetesse ao Plenário da forma como está, porque extrapola o
art. 233, quando entra na questão que impede a utilização do art. 70. Este
permite aos Líderes se manifestarem. Não consta do art. 233 que o
Deputado possa fazer isso. Não consta também, Sr. Presidente, que ele
possa nos inibir de utilizar o art. 254, que é o da declaração de voto, porque
também não consta da Subseção III do art. 233. Ele não pode nos impedir de
utilizar o art. 161, que é da questão de ordem, porque também não consta do
Subtítulo III.

Então, a questão de ordem que formulo a V. Exa. é se V. Exa. vai
submeter esse requerimento a votação, corno anunciou. Eu até concordo em
que V. Exa. tem o direito. Está no Regimento colocá-lo em votação, desde
que se atenha ao inciso III, que foi exatamente o enunciado. Só se li ou ouvi
errado. V. Exa. leu o requerimento, que é claro. Art. 229 do Regimento
Interno: "Os requerimentos escritos e orais sujeitam-se a: inciso III -
deliberação do Plenário". Aí aceito que o Deputado possa entrar com o
requerimento. "Requerimento-rolha", "tampinha", mais para urna tampinha do
que para uma rolha. Mas o que quero solicitar é que V. Exa., antes de
submetê-lo a votação, retire o que ele não contém de regimental. É essa a
minha questão de ordem. Que V. Exa. mantenha nele os incisos que o
Regimento nos permite, que é fazer adiamento e encerramento de
discussão, votação por determinado processo, votação por partes,
adiamento de votação. E isso que o requerimento poderia conter, se fosse
seguir o enunciado do requerimento, que é o art. 229, inciso III. Temos na
Mesa, inclusive, o Corregedor, que deve zelar pela preservação do
Regimento. E, em última instância, como o próprio Regimento Interno
coloca, "cabe ao Presidente, em caso de dúvida, responder às questões de
ordem e, ao mesmo tempo, dirimir dúvidas".

É um apelo que faço, pois, como sempre fiz, estou estritamente dentro do
Regimento. Gostaria que a Casa mantivesse a discussão dentro do
Regimento Interno. Se assim for, esse requerimento é alterado ou não pode
ser recebido, pois extrapola o Regimento Interno. V. Exa. não poderia
colocá-lo em votação, porque vai além do art. 233. Então, que o Deputado
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Arnaldo Penna formule um outro requerimento, ou V. Exa. solicite a retirada
desses outros itens, para que tenhamos condições de fazer a discussão.
Gostaria que V. Exa. respondesse a essa questão.

O Sr. Presidente - A Presidência vai responder ao Deputado Gilmar
Machado, dizendo-lhe que o requerimento foi feito com base no art. 229, III.
Evidentemente, depende da deliberação do Plenário. Por outro lado, informa
também que este Plenário é soberano. Foi ele que aprovou o Regimento em
vigor, portanto tem autoridade para tomar decisões que superam, inclusive,
os acordos de Líderes citados. Portanto, a Presidência vai submeter o
requerimento a votação para que o Plenário sobre ele possa se decidir.

O Deputado Gilmar Machado - V. Exa. tem o direito de interpretar o
Regimento, mas ele próprio coloca que a sua alteração depende de uma
emenda discutida e de um parecer da Mesa. Este deve ser colocado para ser
apreciado pelo Plenário.

O Sr. Presidente - Esse requerimento não propõe alteração no Regimento,
apenas atende ao art. 229, III, que permite que Deputados entrem com
requerimentos que serão submetidos a votação no Plenário. Como já disse,
o Plenário é soberano, e temos que respeitar sua decisão.

O Deputado Gilmar Machado - Eu respeito, mas só gostaria que V. Exa.
lesse o texto para mim, pois não consegui achá-lo. O art. 229, III, não pode
parar aí. O senhor tem que ir à Subseção III, que fala do requerimento. Nela,
o Deputado pode pedir votação por determinado processo, votação por
partes, adiamento de votação, mas não pode ir além disso. Fora disso, é
passar por cima do Regimento. Aí há alteração, sim, no Regimento. Estou
querendo que V. Exa. cumpra o que diz o art. 229.

O Sr. Presidente- A Presidência, de forma alguma, vai deixar de cumprir o
Regimento. No momento oportuno, vai submeter a votação esse
requerimento, que propõe formas diferentes de apreciação do projeto.

O Deputado Raul Lima Neto - Na verdade, Sr. Presidente, a minha questão
de ordem é e não é para dirimir uma dúvida regimental, mas para dirimir a
dúvida daqueles que não examinaram essa matéria e esse requerimento que
entrou hoje, pela manhã. Nós soubemos dele ontem, à noite, quando foi dito
que seria protocolado e aceito por V. Exa. Creio que essa dúvida ainda
existe até para os membros da Mesa.

Sabemos que esta Casa representa para o nosso povo e para Deus, que a
constituiu, o poder máximo.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Raul Lima Neto que indique o
artigo do Regimento Interno que ele pretende discutir.

O Deputado Raul Lima Neto - Estou fazendo exatamente isso, Sr.
Presidente.

Esta Casa só tem esta autoridade, porque é uma casa séria, que baliza as
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suas atitudes pelo Regimento Interno. Sou testemunha de que ela tem
evoluído muito. É natural esse acontecimento após o processo de abertura
no nosso País, haja vista que V. Exa. é um Presidente que nos honra e que
baseia as suas decisões no Regimento Interno. Assim deve ser, porque essa
é a regra parlamentar universal. Queria até fazer urna retificação, pois ontem
falei sobre regra parlamentar e Regimento Interno. Regra parlamentar não
tem nada a ver com Regimento Interno, são normas. Qualquer Assembléia
só é legítima se funcionar conforme as normas do Regimento Interno.

O requerimento propõe abortar o processo natural de obstrução que este
Regimento Interno garante. Todos nós, Deputados - e ali está o Corregedor
da Casa, que está sendo posto para fora - baseamos as nossas ações e
cremos neste Poder porque temos o Regimento Interno. O art. 229 diz
assim: "Os requerimentos, escritos ou orais, sujeitam-se a:

- despacho do Presidente da Assembléia ou de comissão;
II-deliberação de comissão;
III-deliberação do Plenário."
O art. 230 diz o seguinte: "Aos requerimentos de que trata o inciso II

aplicam-se, no que couber, os procedimentos estabelecidos nos arts. 232 e
233."

Evidentemente, este Plenário é soberano, até para mudar o Regimento
Interno, mas dentro da ordem. Mas, enquanto não se muda o Regimento
Interno, o antigo Regimento ainda é a bíblia desta Casa. Qualquer ação
minha que fira a liberdade do Deputado, garantida a ele pelo Regimento
Interno, é ato de desrespeito a esta Casa.

Sabemos que este Poder é independente do Executivo e do Judiciário,
mas temos convicção absoluta de que um mandado de segurança levaria o
Judiciário a tripudiar sobre este Poder, porque ele está ferindo o Regimento
Interno no seu contexto. De sorte que este Deputado propõe que se retire
esse requerimento. Se ele for aprovado, pararemos de falar aqui, porque
isso seria um teatro. Ternos que usar os recursos que o Regimento Interno
dá a todo parlamentar para exercitar a democracia plena - e esta Casa é um
exemplo do exercício da democracia plena, porque aqui existe um campo de
idéias, existem 77 sentenças aqui. Com todos esses acordos políticos,
partidários, de blocos, depois de muita conversa, depois de uma exaustiva
discussão, de repente o meu grupo me convence, mas as nossas decisões
são pautadas pelo Regimento Interno, o que nos dá a esperança -de
continuar ou não. Porque, se passar esse Regimento Interno e não tivermos
mais esperança de continuar numa disputa legal, numa disputa irmã, numa
disputa fraterna - conhecemo-nos e nos respeitamos uns aos outros -, com
esperança de ambos os lados. A minha esperança, Srs. Deputados, é de que
no decorrer deste dia V. Exas. se convençam de que o melhor para o nosso
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povo de Minas Gerais, o melhor para Minas e, conseqüentemente, para o
Governador, é, evidentemente, não taxar mais o já esmagado povo mineiro
com tantos impostos.

Esse requerimento simplesmente inviabiliza a esperança de um Deputado,
ou dos Deputados, que confiam que o nosso Governador levantará os olhos
para procurar soluções para os problemas financeiros do Estado em outras
áreas. Isso nunca acontece porque tomou-se cultura neste País sanar
qualquer débito de caixa taxando o povo, como se a única fonte fosse o
bolso do povo.

Na verdade, o povo é a fonte de toda riqueza, é a fonte de toda iniciativa e
de todo progresso quando, dentro do coração do povo ou dos que o
representam está a justiça, que é também um espírito, porque Deus é
espírito, e Deus é justiça, diz a palavra.

Então, discutimos aqui, crendo que prevalecerá a vontade da maioria, e
'uma vez votado o projeto, estabelecida a vontade da maioria - e nós
acreditamos nisso, nós aplaudiremos, porque cremos que foi um empate
numa peleja democrática.

Mas o que se propõe nesse requerimento é acabar com a democracia
daqui, é dirigir impedindo que os Deputados usem as prerrogativas que o
Regimento Interno dá e, conseqüentemente, desmoralizando até os debates,
que talvez nem mais ocorrerão, porque, se não tivermos a esperança de
ganhar, se não tivermos a esperança de transformar os corações - porque a
palavra pode fazer isso, já que transformou o meu -, jogaríamos as palavras
fora. E ai, não haveria fé naquilo que digo.

Peço a V. Exa., que é um homem ponderado, que é um Presidente
reconhecidamente amigo dos colegas Deputados, um político folado por
esta Casa, pelo Poder Legislativo e, portanto, um político com toda a
capacidade para ser um uEverest da política do Estado de Minas Gerais.

Nosso Presidente, que tem essa posição, reconhecidamente por todos nós,
de ser o pilar da democracia, sem dúvida retirará esse requerimento, porque
ele não encontra respaldo no Regimento Interno.

E sabemos que a interpretação de um regimento, que a hermenêutica
perfeita para interpretá-lo está dentro do próprio regimento. Não podemos
analisar um artigo isolado, que tem contra si todos os outros.

O Regimento Interno anterior permitia essa prática que abortava a
democracia e o poder da palavra, porque isso é lindo, nós aprendemos. O
Governo cresce, e o povo é abençoado. Não podemos retroceder, uma vez
que homens nesta Casa se levantaram para redigir esse novo Regimento
Interno, que permite que esta Casa cumpra, cabalmente, o seu ministério e a
sua vocação, e que agora, talvez até por um ato de cansaço, de frenesi,
sente-se ameaçado.
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, não havendo

questão de ordem a ser respondida ao Deputado Raul Lima Neto, vai passar
a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, mas alerta todos sobre o fato
de que uma das responsabilidades desta Presidência é manter a ordem da
Casa e, portanto, não vai permitir, de forma alguma, a obstrução por meio de
questões de ordem. Com o maior prazer, a Presidência dará a palavra a
cada um que queira se inscrever, mas pede a todos que se limitem à
questão de ordem. Não vamos permitir de forma alguma a obstrução por
meio desses artifícios.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Presidente da Assembléia, ao conceder a palavra ao nobre Deputado Raul
Lima Neto, disse que a questão de ordem se refere à suscitação de
perguntas em relação a um fato ou requerimento. Então quero dizer, Sr.
Presidente, que temos muitas dúvidas e muitas perguntas a formular a V.
Exa. e ao Plenário da Assembléia.

Talvez a primeira pergunta que possamos formular de imediato, sem
nenhum argumento adicional, seja a seguinte: o Presidente da Assembléia
Legislativa, que, num primeiro momento, indignou-se frente à intervenção e
à atitude desrespeitosa do Executivo para com esta Casa - e, ao indignar-se,
tomou a iniciativa de retirar da pauta o projeto do IPVA -, não deveria estar
ainda mais indignado neste momento, ao ver ferido, nesta Casa, o que
deveríamos estar defendendo com o maior carinho e vigor, a democracia, e
o instrumento mais importante que temos para a condução dos nossos
trabalhos e da nossa intervenção nesta Casa, Sr. Presidente, o Regimento
que aqui acabamos de votar?

Bastaria essa pergunta para constituir uma questão de ordem. Mas, Sr.
Presidente, chegou o momento em que esta Casa deve se colocar diante do
espelho e diante do povo mineiro para dizer a que ela serve, a quem serve e
para que serve. Se não soubermos responder, neste momento, qual a
importância da Assembléia Legislativa; se não formos capazes de responder,
neste instante, qual é o valor da Assembléia Legislativa como um Poder
independente, autônomo e constituinte da democracia, de nada ela valerá.
De nada valeria, nem se fosse absolutamente gratuita para o povo mineiro,
muito menos sendo uma Casa que tem um alto custo para o povo de Minas
Gerais.

Sr. Presidente, acho que, neste momento, mesmo ciente da autonomia do
Plenário desta Casa, mas sabendo de seu espírito democrático e de sua
responsabilidade perante o povo mineiro, do mesmo modo e com a mesma
grandeza com que V. Exa. tomou a atitude em relação ao projeto do
Governo, V. Exa. não deveria receber esse documento, porque ele está
cheio de vícios, fere o Regimento Interno e, mais ainda, Srs. Deputados, fere



a

289
a democracia. Por um punhado de dinheiro, vamos destruir o que há de mais
caro neste Estado, um valor que deve ser permanente na sociedade
brasileira? O próprio Deputado Arnaldo Penna, que subscreve esse
documento, foi vítima da ditadura. Não é possível que, por um punhado de
dinheiro, queira o Deputado, neste momento, ferir a democracia e ofender a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Portanto, quero colocar aqui, Sr. Presidente e Srs. Deputados, algumas
questões diretamente relacionadas ao requerimento do Deputado Arnaldo
Penna. Ao encaminhar o requerimento à Presidência da Assembléia, ele
tinha o seguinte conteúdo: O Deputado que este subscreve, com base no
art. 229, III, do Regimento Interno, requer a V. Exa. que não sejam recebidos
requerimentos na votação do Projeto de Lei n° 1.425197 visando aos
seguintes procedimentos?

Quero, antes de concluir a leitura do documento, Sr. Presidente, dizer que
nós encaminhamos vários requerimentos a esta Presidência, a esta Casa,
portanto, nós os consideramos recebidos. Quero chamar a atenção, de
imediato, para o fato de que qualquer requerimento já encaminhado a esta
Casa não pode ser desprezado, não pode ser descaracterizado. Portanto, os
requerimentos encaminhados precedem a este e, definitivamente, ele não
pode anular os que já foram recebidos.

O requerimento subscrito pelo Deputado Arnaldo Penna impede, portanto,
que sejam recebidos requerimentos visando a votação por determinado
processo, a votação por partes, o adiamento de votação, a votação
destacada de emendas, de dispositivos e a inscrição para encaminhamento
de votação.

Sr. Presidente, esse ponto do requerimento agride, de maneira frontal e
intensa, o nosso Regimento. Portanto, quero mostrar, no art. 264, 1, como ele
se refere à questão de encaminhamento de votação: "Art. 264 - Anunciada a
votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos, incidindo
sobre a proposição no seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que
a votação se dê por partes.

§ jO - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de
oradores para encaminhamento de votação de proposição?

Sr. Presidente, o art. 264, 1, está ferido de morte, é mais um artigo que
está sendo assassinado nesse requerimento, que eu nem chamo de
"requerimento-rolha" ou tampinha, chamo de forca, Durval Ângelo, o nome
mais apropriado é forca. E o que está sendo enforcado é a democracia, é a
liberdade, é o direito legitimo dos Deputados exercerem sua função.
Inclusive, há limitação do cumprimento da função.

Portanto, o requerimento está definindo um limite, o impedimento do uso
do § 1 0 do art. 264. Estamos diante, efetivamente, de um atentado contra o
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Regimento. Se esse requerimento for aceito, já na sua aceitação há um
significado de negação dele mesmo.

Quero chamar a atenção do Presidente da Assembléia Legislativa, para
que ele não acate esse requerimento.

O requerimento subscrito pelo Deputado Amaldo Penna impede ainda o
uso da palavra para explicação pessoal, declaração de voto, argüição de
questão de ordem. Ora, nesta Casa, neste momento, não vamos mais poder
levantar dúvidas para preservar interesses, mesmo que sejam da maioria
dos Deputados, do Executivo, do Governador do Estado.

Vamos preservar o interesse por um punhado de reais ou vamos colocar
acima desse dinheiro o interesse maior do . povo mineiro, que é a
democracia?

O Sr. Presidente - A Presidência, respondendo aos questionamentos do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, informa primeiro que, quando tomou a
decisão de retirar da pauta o projeto que tratava do IPVA, o fez exatamente
porque houve um constrangimento. O Secretário da Fazenda, sem a
autorização da Assembléia Legislativa, emitiu as guias de cobrança. No
nosso pronunciamento, dissemos que a retirada seria até que houvesse
esclarecimentos. Ele só voltou à pauta a partir da decisão do Colégio de
Líderes. Não foi a Presidência que tomou essa decisão. Ela foi submetida ao
Colégio de Lideres, inclusive com a presença do ilustre Deputado Adelmo
Carneiro Leão.

Também com relação ao Regimento, a Presidência não entende que o
está ferindo, uma vez que o requerimento será submetido à decisão do
Plenário, decisão esta soberana e que, evidentemente, tem que prevalecer.
Por outro lado, a Presidência não pode deixar de acolher o requerimento, até
porque já anunciou a sua votação. Portanto, ele já está em processo de
votação. A Presidência vai continuar dando a palavra, pela ordem, limitando-
se a esclarecimentos sobre dúvidas regimentais.

O Deputado Marcos 1-lelênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, temos uma questão de ordem, realmente. Primeiro queríamos
perguntar à Mesa se esse requerimento está sobrestando os demais que ai
estavam, e se o princípio do direito prevê que uma lei, uma legislação entre
em vigor após aprovada, ou seja, se ela vigora a partir dali e não retroage
para prejudicar. Então, entendemos que os requerimentos que aí estão têm
que tramitar na sua plenitude e na sua legalidade, e, posteriormente, viria a
discussão sobre esse outro requerimento. Sendo ele aprovado, passar-se-ia
a prevalecer aqui o que se está propondo. Entendemos que prevalece ainda
não o requerimento que está sendo discutido aqui, e sim aqueles que deram
entrada anteriormente para posterior debate. Esse requerimento não pode ter
privilégios, apesar de ser um requerimento de exceção, pesado, que



a1
291

realmente procura cercear a palavra e a atuação do parlamentar. Pelo que
estamos vendo no requerimento, ele praticamente proíbe tudo, como a
intervenção do líder. Entrei com um requerimento pelo art. 70, e disseram
que ele só seria discutido após votado isso. Se ele for votado e aprovado, é
evidente que eu não terei direito também à fala como líder, como o art. 164
e as citações também não teriam. Então, na verdade, queríamos saber qual
é o limite desse requerimento do qual o colega, Deputado Amaldo Penna, foi
vítima ao subscrever, orientado, talvez. Ele, sendo um advogado, cometeu
um erro grave ao concordar com um modelo de exceção como esse. Queria
saber do Deputado Arnaldo Penna se nós, sendo aprovado isso, vamos
poder permanecer no Plenário, e se seria essa a única condição, ou seja,
continuar dentro deste Plenário, ou se também teríamos que sair para que a
votação transcorresse de uma maneira tranqüila para se aceitarem e se
acatarem determinações autoritárias. Teremos um requerimento mais
autoritário ainda. Então, é dessa forma que estamos questionando, Sr.
Presidente.

Que tramitem normalmente os requerimentos que foram apresentados, e a
partir daí, evidentemente, colocar-se-ia em votação esse requerimento. É
claro que isso deveria ser feito para preservar a imagem democrática da
Casa e o Regimento, pois houve avanço no Regimento que foi discutido
amplamente aqui por vários Deputados, como o Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que esteve à frente dos trabalhos, e tenho certeza de que
nenhum Deputado que ajudou na elaboração desse Regimento estaria
concordando com um retrocesso dessa natureza. Esse é um retrocesso que
mancha o Legislativo.

Perguntaram-me: mas é permitido à Oposição fazer obstrução? A Situação
não pode entrar com formas também de caminhar? Pode, desde que seja
dentro de um processo democrático, e não utilizando esses modelos já
ultrapassados. Realmente, fico triste de ver um Deputado como o Amaldo
Penna, que conhece a matéria, que é advogado, que é uma pessoa de
gabarito, que é uma pessoa atuante, prestar-se a um tipo de requerimento
desses, pois gostaríamos quê os trabalhos fossem conduzidos por um
processo democrático, que evidentemente iria prosperar. Tinha até a
expectativa de que o IPVA fosse votado ainda hoje, com todo o processo
normal de votação, e não dessa forma que realmente atinge não só os
Deputados da Oposição, mas todos aqueles Deputados que lutam pela
democracia, principalmente pelo fortalecimento do Poder Legislativo, e que
não aceitam essas criticas que são feitas para denegrir a imagem do nosso
parlamento. Com isso, iremos realmente manchar a nossa atuação.

Portanto, Sr. Presidente, em nome da democracia, em nome de um
trabalho plural dentro desta Casa, em nome da forma democrática como o
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Presidente tem conduzido os trabalhos, pediria que esse requerimento fosse
retirado, e que os trabalhos pudessem caminhar com mais entendimento,
com mais democracia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Marcos Helênio que,
apreciado esse requerimento e sendo ele aprovado, os demais
requerimentos ficam prejudicados. Caso ele seja rejeitado, todos os outros
requerimentos serão submetidos a votação.

O Deputado Marcos Helênio - Ele está sobrestando os demais, Sr.
Presidente?

O Sr. Presidente - Sim, já foi anunciada a votação do requerimento. Ele já
está no processo de votação.

O Deputado Marcos Helênio - E quanto aos que já estavam tramitando, Sr.
Presidente?

O Sr. Presidente - Eles serão examinados após o resultado deste
requerimento.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, a questão de ordem que
levanto é para saber se esse requerimento não fere o § 40 do art. 73. O art.
73, no seu § 40, diz que: 0 acordo de Líderes, que visa a alterar
procedimento especifico na tramitação de matéria, somente será recebido se
subscrito pela totalidade dos membros do Colégio de Líderes".

Então, gostaria de saber de V. Exa. se V. Exa. não entende que esse
requerimento fere o Regimento Interno, da forma como foi apresentado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Anderson Adauto - e
acredito que seja do conhecimento de todos os Deputados - que a decisão
do Plenário é bem superior à decisão do Colégio de Líderes. Isso vem
ratificar que o requerimento foi feito de uma forma que não fere o Regimento
Interno da Assembléia.

O Deputado Anderson Adauto - Tenho algumas colocações a fazer.
Sr. Presidente, primeiramente, ontem, já no início da madrugada, depois

da meia-noite, começamos a conversar, e V. Exa. nos disse da situação por
que estamos passando no momento. Não quem me prender à questão
regimental, como os Deputados do PT colocaram.

Esta é uma discussão muito técnica. Quero, agora, iniciar uma discussão
política.

A primeira questão que levanto é a seguinte: o que é isso aqui? O que
estamos fazendo aqui? Aqui é uma casa de leis. E o que esta mesma casa
de leis passará a fazer se esse requerimento for aprovado? O que já
podemos dizer é que, só pela apresentação do requerimento, ela está
prestes a ensinar a todos como se burla a lei.

Sr. Presidente, imagino o que deve estar se passando com V. Exa., que,
ao assumir a Presidência desta Casa, assumiu, da mesma forma, inúmeros
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compromissos, não apenas com a Maioria mas também com a Minoria.
É importante que se diga que Maioria é algo efêmero dentro desta Casa.

Hoje um grupo faz parte da Minoria, e outro faz parte da Maioria, mas,
amanhã, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse quadro muda. Sabemos que
política é como nuvem. O mesmo que os senhores querem fazer conosco
hoje, podem ter a certeza de que poderá ser feito com os senhores amanhã,
pois os senhores estão abrindo um precedente extremamente perigoso. O
"requerimento-rolha" é um verdadeiro Al-5.

Vejam o absurdo a que chegamos: o requerimento que ora discutimos foi
apresentado por um Deputado do PSDB - Partido da Social Democracia
Brasileira. Começa aí o primeiro absurdo, mas pior do que esse
requerimento ter sido apresentado pelo partido que diz ser da social
democracia brasileira foi ele ter sido confeccionado pelo Deputado Ermano
Batista, que é o nosso Corregedor. Ora, Sr. Presidente, vou reclamar com
quem? Com o bispo? O único recurso que tenho é reclamar com o bispo!

O que imagino é que, com esse requerimento, estão querendo colocar a
nossa bíblia, que é o Regimento Interno, onde ele não deveria ficar. O
Regimento é a proteção que o fraco tem contra o forte. Essa reação a que
assistimos é sinal claro de que o forte está temendo o fraco.

Quero alertar todos os companheiros para o fato de que esta Casa, durante
esta legislatura, jamais será a mesma a partir do momento em que esse
requerimento for aprovado. Estaremos caminhando para o imponderável.

É importante que V. Exas. tomem conhecimento da gravidade do tão
propalado "requerimento-rolha" Gostaria que cada um dos Deputados
analisasse com muita profundidade e seriedade o que pode acontecer se ele
for aprovado.

Tenho receio dos períodos de exceção. O que foi idealizado pelo nosso
Corregedor e apresentado pelo Deputado Amaldo Penna, Líder do PSDB,
lembra-nos o período de exceção. Creio que passaremos a viver um
momento grave nesta Casa.

Como Líder do PMDB, como Líder da bancada que participou do processo
de obstrução nesta Casa, neste mês de dezembro, creio que o PMDB, mais
que qualquer outro partido, no seu passado, lutou de forma intransigente
contra todos os atos de exceção que o País viveu após 1964.

Tenho, assim como toda a nossa bancada, a obrigação de fazer tudo que
estiver ao meu alcance para tentar evitar novo período de exceção que este
requerimento traz. Portanto, Sr. Presidente, senhores líderes partidários,
lideres que compõem a base de Governo, não quero amanhã, como o PT,
que já iniciou processo de radicalização, dizendo que a Assembléia
Legislativa viverá e será como um novo Peru, não quero, amanhã, dizer da
tribuna desta Casa que o Governador Azeredo é um "Fujimori" de barba.
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Para que isso não aconteça, para que o clima de radicalização não prospere
nesta Casa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou disposto a dar a nossa
contribuição como bancada de um partido que já sofreu na pele e na carne
um período de exceções.

Fizemos e apresentamos várias emendas. Solicitamos destaques das
mesmas, com o propósito de obstrução. Estou disposto, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, para dar contribuição a fim de que esse requerimento não seja
aprovado e não se instaure aqui um período de exceções, a abrir mão da
metade dos destaques apresentados. Creio que, se encaminharmos numa
linha de acordo, dentro da linha de destaques, esse projeto terá condições de
ser votado sem essa anomalia, sem essa violência que o Deputado Amaldo
Penna apresentou. Temo que, pelo cansaço e pelo nervosismo que sofremos
nessa reta de final de ano, ele seja aprovado. Estou dando o primeiro passo,
estou propondo, praticando, em nome da Bancada do PMDB, o primeiro
gesto claro e público de entendimento, para que possamos evitar a
aprovação deste requerimento, que será extremamente danoso.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o art. 264 diz textualmente o
seguinte: "Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de
10 minutos, incidindo sobre a proposição no seu todo, em conjunto com as
emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1 0: Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de
oradores para encaminhamento de votação de proposição."

V. Exa. não poderia receber esse requerimento porque o art. 264, § 10,

proíbe requerimento que limite o número de oradores para encaminhamento
de votação.

Por isso, faço um apelo a V. Exa. pela manutenção do Regimento Interno.
Faço um apelo ao Deputado Arnaldo Penna para que voltemos ao que diz o
Regimento e para que ele altere o seu requerimento. Dentro daquilo que
preceitua o art. 233, utilizando o art. 229, como ele utilizou, fundamentado no
art. 30, que vá ao ai. 233 do inciso III e faça essa alteração.

Esse é o apelo que, pela última vez, gostaria de fazer, para que
pudéssemos nos manter dentro do Regimento Interno, que lutamos tanto
para conquistar e em cuja confecção V. Exa. teve um papel extremamente
importante. Faço parte desta Casa e não gostaria de ter de sair do
Regimento. Depois de votarmos um requerimento desse, não haverá mais
Regimento. E, se assim for, qualquer coisa será possível. Pessoalmente, vou
ficar mais constrangido do que fiquei ontem.

Então, esse é o apelo que faço ao Deputado Arnaldo Penna e ao
Presidente. Que V. Exa. cumpra o art. 264e solicite ao Deputado Amaldo
Feriria a modificação do seu requerimento. E regimental que a Situação e a
Oposição façam o embate dentro do Regimento. A Situação pode apresentar
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requerimentos limitando-nos em uma série de questões. O que está previsto
no Regimento pode ser feito. O que chamo de rolha e de tampinha é o que
está fora do Regimento. Mas o que está dentro dele pode perfeitamente ser
utilizado tanto pela Oposição quanto pela Situação.

Assim, é esse o apelo que faço, Sr. Presidente, pela última vez. Depois
disso, não haverá mais sentido em fazer qualquer apelo. O que quero é que
voltemos todos ao Regimento Interno para que a reunião prossiga com mais
tranqüilidade.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Gilmar
Machado que, com base no art. 231, parágrafo único, S. Exa. poderá
apresentar emenda ao requerimento. A Presidência não pode fazer
modificação no conteúdo dele. Com a palavra, pela ordem, o Deputado
lbrahim Jacob.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, V. Exa. tem de cumprir o
art. 264. Quem recebe requerimento não sou eu. O único que pode receber
requerimento nesta Casa é V. Exa. E o artigo é claro: V. Exa. não pode
receber requerimento que limite o encaminhamento de votação. Pelo carpo
que exerce e para zelar pelo Regimento, V. Exa. tem de cumprir esse artigo.

O Sr. Presidente - A Presidência está sendo liberal e vai, a partir de agora,
cumprir o art. 166, § 40, que diz que cada participante poderá levantar
questão de ordem sobre o mesmo assunto uma vez. Então, não vai permitir
por mais de uma vez questão de ordem sobre o mesmo assunto, como está
sendo feito por alguns Deputados.

O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, V. Exa. sempre demonstrou,
em todos os seus atos, ser um grande defensor da democracia. Não estamos
acreditando que V. Exa. dará provimento a um ato que marcou a ditadura
militar já sepultada. Não desejamos que V. Exa....

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado lbrahim Jacob que
cite o artigo do Regimento que quer discutir.

O Deputado lbrahim Jacob - É sobre o requerimento do Deputado Arnaldo
Pen na.

O Sr. Presidente - O senhor vai ter oportunidade de fazer o
encaminhamento dele,

• Deputado lbrahim Jacob - É o art. 73, § 4 0 , Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - O art. 73, § 40, diz que o acordo de lideres poderá

alterar procedimento específico na tramitação de projetos. Esta Presidência
considera que a deliberação do Plenário é superior ao que é previsto nesse
parágrafo.

O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, de qualquer forma, acho que
esta Casa está perdendo toda a liberdade. Estou dizendo que se trata de um
requerimento que está em discussão. Não há necessidade de eu ficar aqui
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decorando o Regimento Interno ou o artigo que vou discutir.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que ele já se
encontra inscrito para encaminhar o requerimento. No momento oportuno vai
passar-lhe a palavra.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, já entreguei dois
requerimentos à Mesa e agora estou entregando um terceiro. Solicito que
sejam lidos, para ciência do Plenário. Quero me inscrever desde já para
encaminhá-los.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que a
questão será examinada noutro momento, uma vez que agora estamos no
processo de votação, com o requerimento do Deputado Arnaldo Penna. Com
a palavra, para encaminhar, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, numa Casa que deveria pelo
menos ter vocação democrática, estamos assistindo a um atentado contra
essa vocação. Uma Casa que deveria primar pela palavra empenhada das
Lideranças de Governo, estamos vendo que essa palavra não tem valor
nenhum. Numa Casa onde interesses maiores do povo de Minas Gerais
deveriam ser tratatos com o zelo, preservados, estamos vendo que o
interesse maior é a lógica, a sanha tributarista do Governo. Esse
requerimento vergonhoso, imoral e absurdo que se encontra na Mesa, o
Deputado Gilmar Machado, sem nenhuma alusão a um grande colecionador
mineiro, chamou de "requerimento-tampinha", mas esse requerimento é um
"requerimento-estado de sítio". O que o Governo está fazendo é rasgando
esse requerimento, mesmo que seja provisoriamente, para prevalecer aqui a
vontade da maioria.

Alguns Deputados que estão na base de sustentação do Governo tiveram
um papel na luta contra a ditadura militar no Brasil, mas agora, infelizmente,
esse "requerimento-estado de sítio" traz de volta a ditadura. Mas cada
Deputado do Governo pode esperar para ver que esse requerimento será
inócuo, porque em hipótese nenhuma - e quem falar o contrário estará
iludindo os senhores que aqui estão no Plenário - o Governo conseguirá
aprovar o aumento do IPVA. Esse "requerimento tampinha" - porque não é
rolha - não prevalecerá neste Plenário.

Não se esqueçam os senhores de que o projeto passará ainda pela
Comissão de Redação, quando poderemos discutir. Na Comissão de
Redação teremos os 17 Deputados para se inscreverem, e vamos apresentar
emendas de redação. Não permitiremos que esse requerimento entre em
tempo de ser votado ainda hoje. Mesmo assim, se aqui chegar, teremos
também encaminhamento de discussão no Plenário. Enganam-se os que
pensam que rasgando esse requerimento, que impondo o estado de sitio a
esta Assembléia conseguirão vencer a Oposição.
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E o nosso apelo, neste momento, é para que outros Deputados que
tiveram papel importante na elaboração desse requerimento se levantem
aqui contra essa imoralidade, esse absurdo. Não digo que seja a pior, mas
este Poder está escrevendo, hoje, uma das piores páginas da história. Mas
muitos Deputados aqui estiveram comprometidos com a ditadura militar,
como o ex-Deputado Hélio Garcia, em 1963, cassado neste Plenário, ou no
outro prédio, o Deputado Dazinho, o Deputado Riani, o Deputado Bambirra,
e era Líder do Governo o Sr. Deputado Hélio Garcia. Então, não vou dizer
que está sendo escrita hoje a pior página deste Poder. Muitos daqui
ajudaram também a escrever outras páginas tristes neste Poder, sustentando
a ARENA, sustentando a ditadura militar e perseguindo parlamentares de
Oposição neste Plenário. E muitos, infelizmente, ainda hoje estão aqui.
Então, não é a pior página escrita neste Poder. Mas será uma das piores,
porque esta Assembléia está mostrando o seu saudosismo pela ditadura
militar. Muitos daqui que compartilharam com a ditadura militar, que ainda
não estão acostumados com os tempos de democracia, que foram da
ARENA, que foram do PDS, não todos, evidentemente, não quero
generalizar, estão mostrando seu saudosismo por aquela época. Mas que
fique claro, Sus. Deputados, que o nome de cada um dos senhores estará
inscrito nessa triste página da história do Legislativo mineiro. Cada um dos
senhores ficará inscrito nessa triste página da história deste Poder
Legislativo. Estão rasgando o requerimento para serem subservientes ao
Governador. Estão enforcando a democracia interna com o "requerimento-
estado de sítio". Talvez, quem sabe, ao invés de 8 ou 10, não todos aqui,
mas alguns, 15, 14, 13 ambulâncias. Mas isso não será necessário, porque a
obstrução do IPVA vai continuar. A Oposição tem muitos instrumentos em
mãos. Mesmo após essa fase de encaminhamento do requerimento teremos
outros instrumentos, tanto na comissão como aqui em Plenário, para serem
discutidos e debatidos. Não podemos considerar que com o Governo se
tenha diálogo, com o Governo se tem monólogo. E o PT não concorda em
participar desse monólogo, porque o Governador impõe os limites do que ele
permite ou não. Mas, se não houver o diálogo, esse Governo não terá, até as
24 horas de hoje, o IPVA aprovado. E os nomes dos senhores estarão
inscritos nessa triste página do Legislativo mineiro, infelizmente. Alguns
talvez não sejam de surpreender, porque ajudaram a sustentar a ditadura
militar, que matou, que reprimiu, que perseguiu tanta gente neste Estado.
Mas outros não têm esse passado. Se estão querendo fazer como o
Presidente da República, esquecer o que foram, esquecer o que escreveram,
tudo bem. Mas esperávamos que alguns Deputados não fossem coniventes
com esse estado de coisas, que não fossem omissos na sua ação neste
Legislativo. Deixo claro ainda, para todos os Sus. Deputados, que mais uma
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vez o Governo, o Executivo Estadual coloca esta Casa em situação
constrangedora.

Se a bancada governista estivesse tão tranqüila assim não haveria esse
clima no Plenário. Gostaria de ser ouvido, Sr. Presidente. Está claro que o
IPVA não vai ser aprovado nesta Casa, que o Governo errou nos seus
cálculos, que fez um mau acordo, que não teve bons negociadores, que não
teve boa assessoria e que está de pés e mãos amarrados. O IPVA não vai
passar. Vamos exigir que essa violência não seja feita.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Gilmar
Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Ocupo com tristeza a tribuna, para
encaminhar esse requerimento. Solicitaria da Presidência o fornecimento do
requerimento, para que tivesse condições de falar melhor sobre ele. Quando
cheguei a esta Casa, já havia um Regimento Interno aprovado e cumprido
pelos Deputados. Tivemos a oportunidade de detectar nele a necessidade de
alterações, para que pudéssemos trabalhar melhor. Discutimos aqui um
Regimento Interno que pudesse estabelecer e dar condições de trabalho
tanto à Maioria quanto à Minoria. Não há interesse da nossa parte, como
Minoria, que pode ser Maioria amanhã, em estabelecer aqui qualquer tipo de
ditadura, ou seja, ditadura de Maioria ou de Minoria. Não nos interessa isso.
O que nos interessa é que discutimos um Regimento Interno que foi
aprovado por unanimidade por este Plenário. Tive, inclusive, a felicidade de
ver sua votação final no dia do meu aniversário, 6 de novembro. Essa
alteração do Regimento foi muito bem conduzida pelos Deputados Sebastião
Navarro e Maria José Haueisen, em nome da Mesa Diretora, além de ter
recebido o total apoio da Presidência desta Casa. Mas ele deve ser
cumprido. Um Regimento votado pela unanimidade da Casa expressa
exatamente o pensamento da maioria dos Deputados. E ele garante o direito
de todos, sem estabelecer uma ditadura. A única coisa que estou pedindo,
desde o início desta reunião, é que possamos voltar. Faço um apelo, mais
uma vez, ao Deputado Arnaldo Penna, a quem respeito muito, Líder do
PSDB, Partido da Social Democracia, o partido que nasceu dizendo que iria
se utilizar da filosofia da social-democracia. Fico imaginando a reação dos
ideólogos da social-democracia vendo um requerimento dessa natureza ser
assinado pelo líder do partido.

È um requerimento que fere frontalmente o Regimento Interno. E ai, nobre
Deputado, em que pese todo o meu respeito, toda a minha admiração pela
sua pessoa, V. Exa. não poderia ter recebido o requerimento no item tocante
ao inciso aqui colocado: «inscrição para encaminhamento de votação". O
Regimento Interno, em seu art. 264, é claro e diz o seguinte: "Anunciada a
votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos, incidindo
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sobre a proposição no seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que
a votação se dê por partes.

§ 1 0 - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de
oradores para encaminhamento de votação de proposição."

O Regimento Interno é claro. Esse requerimento nunca poderia ter entrado.
Se não bastasse isso, há o art. 229, em que o Deputado Arnaldo Penna se

baseou. Olhe, nobre Deputado Arnaldo Penna, em momento algum sai do
Regimento Interno. Não tenho nenhuma discussão a fazer com relação ao
inciso III do art. 229, que V. Exa., como bom advogado que é, utilizou. V.
Exa. tem todo o direito de apresentar requerimento escrito ou oral, que se
sujeita à deliberação do Plenário, pelo inciso III, como V. Exa. escreveu aqui.
Agora, V. Exa. deveria ter consultado o inciso III das deliberações do
Plenário, que estão no art. 233 do Regimento Interno, que diz o seguinte:
"Será submetido à votação o requerimento escrito que solicitar. V -
adiamento de discussão". Já foi. "VI- encerramento de discussão". Já foi?Vll-
votação por determinado processo". O requerimento de V. Exa. é
corretíssimo no que diz respeito a esse item. E corretíssimo quando coloca
"votação por partes." Estou falando o que está aqui no Regimento.
Adiamento de votação, V. Exa. tem todo o direito de fazer isso. V.Exa. tem o
direito de nos impedir de fazer votação destacada. Até aí, perfeito. Mais do
que isso, Deputado Arnaldo Pariria, é sair do Regimento, é passar por cima
dele.

A declaração de voto, no art. 254, é garantida ao Deputado depois da
votação. Argüição de questão de ordem, Sr. Presidente, fiquei estarrecido
com isso. Como evangélico e batista, para nós o fundamental são
exatamente as regras parlamentares. Para aqueles que não sabem, os
batistas tiveram uma influência muito grande na montagem da Constituição
dos Estados Unidos e também na da Constituição brasileira, naquilo que diz
respeito às regras parlamentares. E é por isso que brigo aqui neste Plenário
e respeito todas as regras parlamentares e todos os regimentos, porque
aprendi na Igreja. Em todos os encontros e eventos da Igreja - tive o
privilégio de ser Vice-Presidente da Juventude Batista do Estado -, temos as
nossas regras. Para alguém argüir questão de ordem, tem de se
fundamentar, tem de estar colocado dentro da matéria. Esse é um princípio
elementar. Qualquer pessoa, dentro de qualquer organização, tem o direito,
dentro da ordem, dentro dos princípios regimentais do estatuto que foi

:	votado por todos, de solicitar um esclarecimento. Para mim, isso foi ferido. E
o maior choque que tive. Fomos impedidos de falar quando temos dúvidas.

Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma objeção. Acho corretíssima a tática
da Situação, da Maioria, de entrar com requerimento limitando várias ações
nossas. Se podemos fazer obstrução, vocês podem nos impedir de fazer
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determinadas obstruções. O Regimento permite isso. Ele já colocou isso
exatamente para que, quando a Minoria estiver extrapolando o seu limite, a
sua capacidade de obstrução, a Maioria possa inibir um pouco esse
processo, mas agora estão querendo cercear o direito de falar, de
encaminhar a votação. Isso é um absurdo.

Quero encerrar, Sr. Presidente, pedindo voto contrário a esse
requerimento, para que possamos restabelecer novamente o diálogo, o
entendimento, e possamos voltar àquilo que juramos aqui cumprir.

Caso contrário, a social-democracia terá de responder por isso. E vamos
colocar isso na campanha eleitoral, vamos perguntar ao Governador
Eduardo Azeredo que tipo de governo ele quer, porque o nosso vai ser
diferente. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, conforme foi verificado, não

há 39 Deputados no Plenário. Pediria que se encerrasse a reunião.
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Presidêcia, tendo em

vista a importância da matéria constante na pauta, vai determinar ao Sr.
Secretário que proceda à chamada para recomposição de "quorum". Com a
palavra ,o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr.Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 49 Deputados. Há "quorum"

para votação. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Geraldo
Rezende.

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos
no penúltimo dia do ano de 1997, um ano realmente trabalhoso, no qual esta
Casa aprovou matérias importantes para o desenvolvimento econômico e
político do nosso Estado.

Mas, ao apagar das luzes deste ano, quem confessar, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, o meu desapontamento com relação ao Poder ao qual pertenço
e no qual trabalho.

Porque, no passado, fui uma pessoa perseguida pela ditadura. Lembro-me
de que, nos idos de 1968 a 1970, com o advento dos Atos Institucionais, eu
era funcionário de uma empresa em minha cidade e me levantava cedo para
exercitar o meu direito de ir e vir. De ir de casa para o trabalho e do trabalho
para a minha casa. Lembro-me perfeitamente que havia caros blindados
que vigiavam os meus passos. Isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, durou
cerca de um ano. A um quarteirão de minha casa existiam quatro ou cinco
caros blindados, com policiais dentro, que perseguiam os meus passas até a
porta da indústria onde eu trabalhava. Na hora do almoço vigiavam-me -
naquele tempo se almoçava em casa, hoje almoça-se nas empresas.
Vigiavam-me para me levar para casa, depois do almoço levavam-me para
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o serviço, e de tarde voltavam comigo para casa. À noite, eu não saia,
porque ficava receoso de ter o meu físico atingido pela truculência daquilo
que acontecia durante os dias.

Então, Sr. Presidente, quanto a esse requerimento lido pela Presidência e
cuja votação estamos aqui encaminhando, naturalmente, votarei
contrariamente, porque acho que ele é uma afronta à democracia e à
liberdade. Não podemos admitir isso nesta Casa, de forma nenhuma.
Particularmente, enquanto aqui estiver, lutarei para que não ocorra esse tipo
de imposição dentro do Poder Legislativo mineiro.

Os hermeneutas do Regimento Interno, os interpretadores do Regimento
Interno já discutiram aqui os arts. 70, 229, 264, que proíbem esse tipo de
requerimento. A Presidência não pode acolher esse tipo de requerimento,
regimentalmente não pode ser feita essa acolhida. O Regimento proíbe esse
tipo de requerimento, está aqui no art. 264, § 1 0, que já foi lido. Isso, sem
sombra de dúvida, nos desmoraliza, nos desvalonza e nos coloca numa
situação constrangedora perante o povo mineiro e o povo brasileiro.

Então, não posso, de forma nenhuma, admitir que esse requerimento seja
aprovado nesta Casa, pelo menos com o meu voto. Quero declarar, de
público, que votarei contra ele, caso venha a ser votado. Nem posso
acreditar que esse requerimento seja colocado em votação. Acho que o
Presidente, usando o bom senso, vai retirá-lo antes da votação, pois isso é
uma afronta à democracia, à liberdade, e não podemos permitir que isso
aconteça aqui nesta Casa.

Quero lembrar Teotônio Vilela e Ulisses Guimarães e dizer que, no
passado, lutamos muito pela democracia. E agora, Sr. Presidente,
encerrando, quero propor a esta Casa que se suspendam os trabalhos para
ver se entramos em um entendimento. A Oposição, aqueles que estão
fazendo obstrução, deve entrar num entendimento para não permitir que
esse requerimento vá a votação e para que possamos continuar as
discussões e a votação dos projetos da pauta. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Raul Lima
Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Francisco
Ramalho; Srs. Deputados, começaria gastando um pouco do meu tempo
para me dirigir ao Sr. Presidente, e aqui, de público, desta tribuna, pedir
perdão pela atitude furiosa que tivemos ontem à noite. De todo o coração,
peço perdão ao meu Presidente e amigo Deputado Francisco Ramalho,
mesmo porque ele também ficou e todos nós ficamos furiosos. Creio que o
nosso companheiro Deputado Arnaldo Penna também ficou, ao entrar com
um requerimento dessa ordem nesta Casa. Srs. Deputados, por favor, este
Poder é o pilar da democracia e tem sido enxovalhado pela imprensa e
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desacreditado pelo povo. Um Deputado, que deveria ser pessoa honrada,
um príncipe entre o povo, muitas vezes fica até calado, como já aconteceu
comigo em uma reunião, onde cada um dizia o que era, sendo um dentista,
etc. Eu falei que era Deputado, e a pessoa disse: corrupto. Disse a ele que
me respeitasse, pois existem Deputados honrados. Mas isso aqui é uma
corrupção no poder e no corpo. São Paulo fala que o nosso corpo se
corrompe dia-a-dia. Então temos que entender que não queremos isso, pois
seria um retrocesso e estaríamos errados. Vejam bem, para sermos
transparentes, Srs. Deputados, para não sermos aos olhos de Deus aquilo
que ele mais condena, que são os hipócritas... E se passar esse
requerimento, este Deputado não vai falar mais, porque senão seria apenas
um artista. E para que, se já há acordo? Se passar esse requerimento, quero
pedir o apoio dos colegas, e tenho a certeza de que o teria de todos,
inclusive da bancada governista, porque ninguém aqui quer ser hipócrita.
Então, essa emenda no requerimento do Deputado Arnaldo Penna, Sr.
Presidente, sanará tudo. Ela diz assim: Acrescente-se onde convier: o uso
da palavra por qualquer Deputado contrário ao Projeto de Lei n° 1.425197,
que dispõe sobre aumento de imposto e do IPVA, fica expressamente
proibido nesta Casa. Sala de Reuniões, 30112197." Já protocolamos. Aí fica
mais fácil e não há farsa. Fica caracterizado, mostrado e demonstrado,
irrefutavelmente, que este Poder é totalmente subserviente, que não existe
democracia coisa nenhuma, que as palavras não são ouvidas de maneira
nenhuma, que nos predispomos e não estamos nem aí para o Regimento
Interno. Ai, acabou o Poder, mas saibam, senhores da imprensa, povo
mineiro, Minas Gerais tem uma Assembléia Legislativa, o Brasil tem um
Congresso, as Prefeituras têm Câmaras, e, quando este Poder tornar
consciência da responsabilidade de representar o povo e de minorar as suas
dores - porque todos responderão diante de Deus por isso - ele dará conta de
sua tarefa. O povo é o rebanho de Deus. Nunca nenhum parlamentar
permitirá recursos como esse, que invalidam o Poder. Não adianta estudar o
Regimento Interno vigente, pois essa interpretação errada anulou a sua
eficácia e acabou com este Poder. Então, peço o apoio dos senhores para
tomar mais transparente essa emenda que faremos, se for votado esse
projeto. Creio, no entanto, que ele não será, porque o nosso companheiro,
Deputado Amaldo Penna, deveria também estar afoito, ontem à noite, como
todos nós estávamos, pela pressão de nosso coração. O nosso acordo é para
dizer até o fim não a imposto, zero de imposto, e chega de imposto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Geraldo
Nascimento.

O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, estou encaminhando
requerimento. Logo, o prazo é de 10 minutos, e não de 5 minutos.
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que o requerimento

está incidindo sobre o projeto. Como o projeto está em regime de urgência, o
tempo cai pela metade.	 -

O Deputado Gemido Nascimento - E evidente que o nosso querido
Deputado Arnaldo Penna vem de uma escola pós-regime militar. O mais
estranho de tudo isso é que o Deputado Arnaldo Penna foi nosso
contemporâneo, na época em que fomos Prefeitos. E, mais ainda: aprendi
com o próprio Amaldo Penna, que era professor na Escola de Direito de
Conselheiro Lafaiete, questões elementares sobre o direito de cidadania.

Portanto, peço licença a todos os membros desta Casa, a todos os
Deputados, para não fugir à regra, conforme ontem, aqui, o Deputado Raul
Uma Neto havia dito, para o que vou dizer. (- Lê:)

"A política é uma referência permanente em todas as dimensões do nosso
cotidiano na medida em que esta se desenvolve como vida, em sociedade.

Foi a magnífica reação do povo brasileiro em 1984, nas praças, comícios
gigantescos, que fez romper vinte anos de ditadura militar, com a realização
da campanha pelas eleições diretas, com voto secreto e universal para
Presidente da República.

No primeiro momento, a vitória foi parcial, pois acabaríamos aceitando o
colégio eleitoral pela via indireta. Isto se deu pela capitulação da esquerda
congressista pelos 'encantos do poder, já em 1985, esta posição
congressista já teria afastado os 'fantasmas' de seu caminho, e aceito outros
avanços populares, não antes de rejeitar a proposta de uma assembléia
nacional e constituinte livre e soberana desvinculada do Congresso
Nacional."

Todos nós, que estamos exercendo mandatos, na ampla maioria, vivemos
durante um processo recessivo. Tivemos passagens pelos órgãos de
segurança deste País, que tratavam todos nós como os perigosos da Nação.
(-Lê:)

"Finalmente, teríamos eleição direta no Brasil, após estes longos anos de
ditadura militar, conseqüência de grandes mobilizações populares, somando-
se aos esforços das instituições políticas de centro-esquerda e os partidos de
esquerdas, classistas, PT, PCB, PC do B, PDT, PSB, PV e outros. Vivemos
um grande momento de política em nível nacional, a nossa interferência nos
movimentos sociais, político-sindicais, na política de associações e de outras
autoridades, nos vários conflitos que não podem ser resolvidos de outra
forma.

Aqui está uma forma de ação que pode resolver e determinar nossa
interferência no domínio do enredo de nossa história, que seja pela força do
voto, pelo qual exercemos o mandato, pelas rebeliões ou até mesmo pelas
guerrilhas. Afinal, é a política a espinha dorsal do poder.
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A palavra política é traduzida do latim 'polis'como cidade. A referência que

se faz aqui é, sem dúvida, quanto ao poder institucional. Um Deputado ou
um órgão de administração pública são políticos para a totalidade das
pessoas, todas as atividades associadas de algum modo à esfera
institucional política e o espaço onde se realizam também são políticos?

Sr. Presidente, dessa forma, este Deputado que faz uso da tribuna solicita
a V. Exa. que remeta o requerimento do Deputado Amaldo Penna para a
Comissão de Constituição e Justiça, para que seja feita justiça a todo o povo
mineiro e aos contribuintes. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, a Deputada Maria
José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhores que estão nas galerias, telespectadores do Canal 11, no ano
passado, esta Casa trabalhou durante meses e meses para melhorar o
Regimento Interno. Desse trabalho participaram os mais competentes
assessores, que, aliás, já assessoravam a Mesa, os Líderes do Governo.
Participaram, ainda, quatro Deputados: eu, Deputada Maria José Haueisen,
que lhes falo agora, e os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Antônio Júlio
e Ermano Batista. Participamos para aprimorar o Regimento.

Uma das excrescências do antigo Regimento era o chamado
"requerimento-rolha" que cassa a palavra da Minoria, que impede a Minoria
de exercer seu direito legítimo de falar, nada mais que isso.

Pois bem, aquilo que era uma excrescência ameaça novamente esta
Assembléia Legislativa. Trata-se de um dos maiores atos de violência jamais
visto nesta Casa, e ele é praticado pelo Líder do PSDB e aceito pela Mesa
deste parlamento. Trata-se de um requerimento que deveria ser jogado no
lixo assim que chegasse às mãos da Presidência. No entanto, estamos aqui
perdendo tempo para discutir esse lixo, o requerimento assinado pelo
Deputado Amaldo Penna, que nada mais é que um expediente absurdo e
violento.

Esta Assembléia se orgulha de ser exemplo para outras Assembléias do
Brasil. De fato, ela é um exemplo na sua estrutura física, no emprego da
tecnologia, na competência de sua assessoria e no trabalho digno e honesto
de muitos parlamentares. Nós nos orgulhamos de tudo isso, e a própria Casa
faz questão de divulgar suas qualidades, mas agora ela dá mostras de que
pretende seguir o exemplo de Ricúpero, ex-Ministro do Governo Collor: O
que é bom, a gente mostra; o que não serve, a gente põe debaixo do tapete.
Eu não tenho escrúpulo? Foi isso que Ricúpero ensinou a seu grupinho
palaciano.

E hoje esta Assembléia quer fazer o que Ricúpero fez. Mostra aos outros o
que é bom, enquanto a nós apresenta um requerimento desses, uma
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excrescência escandalosa e sem tamanho.

Voltamos aos 30 anos da ditadura militar. O que vemos nesta Casa é um
retrocesso sem limite.

Peço, agora, a atenção toda especial do Deputado Péricles Ferreira.
Ouvimos do Deputado, em entrevista ao repórter João Carlos, no canal 11,
falando para os telespectadores que têm TV a cabo, que ele não permitiria
nenhum ato de violência nesta Casa.

Gostaria de saber do Deputado Péricles Ferreira se as suas palavras são
para valer, se ele está disposto a honrar o compromisso que assumiu com
todos os telespectadores do canal 11, de que ele não permitiria atos de
violência que cerceassem a palavra de qualquer Deputado nesta Casa.

Nós não acreditamos que o Deputado Péricles Ferreira faça o que faz o
Fernando II, o Imperador Femando II: 'Esqueçam o que eu escrevi." Nós não
acreditamos que o Líder do Governo queira dizer agora "esqueçam o que eu
falei".

Estamos vendo, por parte dos governistas desta Casa, um ato de
desespero. Não souberam ter competência para administrar a crise. Não
souberam honrar o compromisso. Fizeram greve branca meses e meses e
agora têm que fazer o que o seu mestre mandar, porque senão tomam um
bolo. Nós ouvimos, outro dia, que era indecoroso tirar o paletó em uma
reunião, onde não havia ar refrigerado. Indecoroso é esse requerimento.

Quero dizer o seguinte: estamos pedindo oficialmente a esta Casa a
gravação com as palavras e o pronunciamento do Deputado Péricles
Ferreira. E mais, entraremos com um pedido de liminar para a cassação
desse requerimento, caso persista aqui essa atitude indecorosa e violenta da
Assembléia Legislativa, na pessoa de alguns governistas e de alguns
autoritários saudosos da ditadura militar. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Alencar
da Silveira Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
acompanhava, pela TV, o início desta reunião, desde as 9 horas.

Fiquei surpreso, Sr. Presidente, com a apresentação de um requerimento
como esse. Acho que esta Casa não pode se curvar. Acho que a grandeza
dos Deputados ficará comprometida se aceitarmos o requerimento. Estou
constrangido de ocupar a tribuna para falar uma coisa dessas.

Desde o inicio dando toda a sustentação ao Governo, é lógico que a
Bancada do PDT vai continuar, mas estamos realmente boquiabertos,
aterrorizados com um requerimento dessa natureza.

Sr. Presidente, chegou a hora de esta Casa parar e pensar que devemos
fazer um bom acordo. Vamos fazer aqui o que realmente a Oposição quer.
Vamos fazer e vamos trabalhar. Para perder os dedos, Sr. Presidente, que
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se percam os anéis. Esta Casa sabe perfeitamente o que é melhor, o que é
bom para o Governo do Estado, independentemente de ser o Governador
Eduardo Azeredo ou o Secretario João Heraldo. Acho que sabemos o que
está acontecendo dentro desta Casa. Sabemos que o Estado pode perder
muito não votando esse projeto do IPVA. O Estado pode perder, e muito. E
melhor perder pouco, independentemente do Governador Eduardo Azeredo.
A responsabilidade é nossa, Srs. Deputados. Acho que tem de ser
negociado. A votação desse projeto deve ser agilizada. Esse é o apelo que
faço à Liderança do Governo, ao Presidente desta Casa, à Oposição. Vamos
sentar e negociar. O Governo não quer mais de 4%. Que não sejam 4%, que
sejam 5%, 6% ou 10%.

É preferível ter um desconto de 10% do que não ganhar nada. É preferível
ter um desconto de 15% do que perder 20%, 30% ou 40%.

Então, esse é um apelo que faço aos Deputados. Vamos perder os anéis
para não perder os dedos. Por favor, Deputados, lideranças desta Casa,
Deputados da bancada do Governo, vamos aproveitar a hora. A hora é esta.
Todos sabemos que estamos correndo contra o relógio. Não estou aqui para
obstruir, mas para pedir uma colaboração a esta Casa. Minas Gerais precisa,
mas esta Casa também precisa, principalmente, de respeito e de continuar
com sua grandeza e sua dignidade.

O Sr. Presidente- Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

presentes às galerias e telespectadores da TV Assembléia, gostaríamos,
como representante da Bancada do PT na Mesa da Assembléia, de mostrar
nossa indignação em relação a esse requerimento, essa pérola, que mostra,
a bem da verdade, uma falta de habilidade dos aliados do Governador nesta
Casa. O Líder do PSDB está reproduzindo aqui, com esse requerimento, a
trapalhada do Secretário da Fazenda, João Heraldo, ao emitir as guias do
IPVA antes da sua aprovação.

O Regimento Interno não permite que o Presidente receba um
requerimento desse teor, porque ele é uma afronta a tudo o que construímos
nesta Casa. O desejo da maioria dos Deputados era dar uma nova e digna
condição ao Poder Legislativo. No entanto, esse requerimento vem afrontar
tudo aquilo que foi conquistado com discussão e com debates, que é um
avanço e um exemplo para outras Assembléias Legislativas, como disse
aqui a Deputada Maria José Haueisen.

O art. 79, 1, do novo Regimento Interno diz: "A Mesa da Assembléia
compete privativamente, entre outras atribuições, dirigir os trabalhos
legislativos e tomar as providências necessárias à sua regularidade". Está na
hora de a Mesa tomar as providências necessárias com relação a esse
requerimento absurdo apresentado pelo Líder do PSDB, requerimento
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apelidado pelo colega Gilmar Machado de "requerimento-tampinha", numa
referência ao saudoso "requerimento-rolha" do antigo Regimento Interno.

O Presidente Romeu Queiroz está ausente da Mesa neste momento - a
Presidência está sendo exercida pelo Deputado Francisco Ramalho -, mas
se encontra no Plenário, discutindo com os Deputados. E importante
encontrarmos urna saída. O art. 83 diz: "Compete ao Presidente, como fiscal
da ordem, tomar as providências necessárias ao funcionamento normal das
reuniões". E, especialmente no inciso 1, temos: "fazer observar as leis e este
Regimento". Se o Presidente Romeu Queiroz e o Presidente Francisco
Ramalho acatarem esse requerimento do Deputado Arnaldo Penna,
estaremos afrontando e desrespeitando o Regimento Interno que aprovamos.
O inciso 1, que se refere a fazer observar as leis e o Regimento, é oportuno,
neste momento em que estamos trabalhando para poder construir uma saída
que não foi possível talvez pela falta de habilidade de representantes do
Governador Eduardo Azeredo até o presente momento. Os debates à
exaustão, a obstrução que tem ocorrido à votação do Projeto de Lei n°
1.425197, não são de responsabilidade da Oposição, ou seja, do PDT, do
PMDB ou do PT. Tenho certeza absoluta de que se o Governador desse
autonomia aos seus líderes na Casa - corno já vimos em outros tempos -, a
situação seria outra. Portanto, mais uma vez, faço um apelo aos Deputados
que representam o Governo para que o "requerimento-tampinha" seja
retirado de tramitação, porque se trata de uma afronta à democracia e ao
nosso Regimento Interno. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Paulo
Pettersen.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, neste
momento, tenho vergonha de encaminhar este requerimento.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que coloque ordem na Casa para que eu
possa expor o meu ponto de vista sobre esse requerimento esdrúxulo.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao ilustre Deputado Paulo
Pettersen que a Casa está plenamente em ordem. Naturalmente, os
Deputados estão conversando sobre entendimentos a fazer para solucionar o
problema que surgiu.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, mas o entendimento deve
ser feito mantendo condições para que os colegas possam proferir seus
pensamentos.

Mas, Sr. Presidente, esse infeliz requerimento é, na realidade, a edição de
um ato institucional que cassa a voz da Minoria. Não podemos instituir essa
exceção nesta Casa. Lembramo-nos dos idos negros de uma história ainda
recente, que deixou marcas que jamais cicatrizaram, Sr. Presidente. V. Exa.
será responsabilizado por esse ato esdrúxulo, daninho e agressivo ao Poder
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Legislativo. V. Exa., que tem um passado de resistência, vai maculá-lo,
passando para os anais desta Casa uma imagem negra de uma das maiores
decisões contra o processo democrático, e, sendo V. Exa. fruto dele, temos
que impedir que este Poder macule a sua história, como grande escudeiro
das liberdades democráticas que sempre foi e defensor dos direitos das
minorias. Não podemos aceitar. Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o
Governo imponha a este Poder medidas que não coadunam com a vontade
das ruas, as quais elegeram este Governo, que hoje, para saciar a sua sede
de sacrificar ainda mais a sociedade com mais impostos, determina que a
Maioria e o seu partido imponham à Minoria uma camisa-de-força jamais
vista nesta Casa, dando um péssimo exemplo para as fronteiras além de
Minas e para este Poder Legislativo.

Sr. Presidente, o PMDB vai resistir e continuará sendo, corno sempre foi, a
maior trincheira na defesa dos interesses e da liberdade do povo mineiro. Sr.
Presidente, vamos votar contra esse ato antidemocrático. Não podemos
permitir que se instale nesta Casa uma ditadura que não é do interesse de
ninguém, nem dos Srs. Deputados. Temos de fazer prevalecer as nossas
idéias, o nosso direito, porque as minorias têm de ser respeitadas. Se a
Situação, se a Maioria é incompetente para negociar num momento de crise
política, temos de buscar mais tempo que dê fôlego a esse incompetente
Governo que não soube, até o momento, negociar, não com a Minoria, mas
com o Poder Legislativo. E é para isso que temos de ser realistas,
imperativos, não aceitando esse abusivo requerimento, para tristeza minha,
de um Deputado que também tem uma história brilhante e foi perseguido.

Sr. Presidente, para concluir o meu raciocínio, solicito a V. Exa. que abra
um caminho ou uma nova negociação para que esses nobres Deputados,
Lideres do Governo, possam se entender e evitar, assim, para o Poder
Legislativo um mal maior.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada Elbe Brandão, sempre presente e atenta às discussões realizadas
neste Plenário, o requerimento proposto pelo Deputado Arnaldo Penna,
sobre o qual já tivemos a oportunidade, em questão de ordem, de levantar
diversas dúvidas, mostrando claramente que o seu conteúdo atenta contra a
liberdade desta Assembléia Legislativa, contra o próprio poder dela, não
poderia nem mesmo ter sido recebido pelo Presidente. O art. 83 do
Regimento Interno estabelece que "Ao Presidente, como fiscal da ordem,
compete tomar as providências necessárias ao funcionamento normal das
reuniões, especialmente fazer observar as leis e este Regimento t . Tenho a
convicção de que, de todos os diferentes partidos, em função da
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responsabilidade de defender a autonomia deste Poder e a democracia, a
maioria dos Deputados não aceitará como válido o requerimento subscrito
pelo Deputado Arnaldo Penna, pois fere mortalmente um Regimento ainda
nascente. Se este não tiver validade em função da votação dos próprios
Deputados, estaremos definitivamente renunciando não só ao poder, mas
fundamentalmente à responsabilidade maior de construir a democracia, de
nos estabelecer como Poder de representação popular, componente dos
Poderes que constituem o Estado democrático. Se o requerimento do
Deputado Arnaldo Penna tiver validade, melhor para o povo que os
Deputados determinem o fechamento da Casa. Mantê-la sem funcionalidade,
sem que cumpra o seu papel de representação popular, o que restaria ao
povo além dos reajustes cada vez maiores dos impostos para atender à
fome do Executivo, que não tem projeto para solucionar os problemas deste
Estado? Mais recursos do povo estariam sendo gastos para manter uma
Casa absolutamente submissa, ineficiente, que renuncia ao próprio poder.
Por isso, Sr. Presidente, Sus. Deputados, temos a convicção de que mais
forte do que qualquer argumento construído pelos Deputados da Oposição é
o próprio conteúdo do requerimento subscrito pelo Deputado Arnaldo Penna,
que quer determinar, na consciência de cada parlamentar, o voto. E o nosso
é contrário ao requerimento proposto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Antônio Andrade.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Sus. Deputados, quando
tomamos conhecimento do requerimento do Deputado Amaldo Penna,
ficamos apreensivos. Temos a certeza de que todos os Deputados estão
indignados com o requerimento. Se nossos heróis, que lutaram pela
democracia, Tancredo Neves, Teotônio Villela, Ulysses Guimarães e tantos
outros, estivessem entre nós, abaixariam a cabeça, envergonhados. Minas
Gerais, que sempre lutou pela democracia, não aceitaria, de forma alguma,
que esse requerimento viesse calar a boca de todos os Deputados. Ficarei
envergonhado se ele passar. Conversando com os Deputados, vejo que há
uma reação em cadeia. A maioria dos Deputados vai votar contra, por
entender que a liberdade democrática tem que continuar prevalecendo.
Tenho a certeza de que esse Presidente também, se votasse, votaria contra.
Será uma vergonha para o parlamento mineiro, se ele for aprovado. Não
tenho dúvida nenhuma de que vamos abrir um precedente muito grande,
retomar o combatido Al-5, que calou a boca de tantos brasileiros.

O requerimento do Deputado Arnaldo Penna pode até calar a boca dos
Deputados desta Casa, pode até conseguir o seu objetivo, que é o de
aprovar o projeto do IPVA, mas não calará a boca dos vários e muitos
mineiros que estão aí fora, nem da imprensa. Tenho certeza de que todos os
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mineiros irão protestar contra esse "requerimento-rolha", porque não
procede. E preciso que continuemos a discutir até o último momento. E, se o
projeto for aprovado, as Bancadas do PMDB, do PT e alguns membros do
PDT não serão derrotados, porque levaram até o fim a sua luta. Não foi uma
luta inglória, de forma nenhuma. Marcamos uma posição firme contra o
aumento de impostos. O povo mineiro, o povo brasileiro não suporta mais
isso. É solução muito simplista dos Governos quererem resolver os seus
problemas de caixa jogando as despesas em cima da população.

Queremos continuar discutindo. Que venham para cá aqueles que são a
favor do IPVA. Que venham discutir as suas idéias, mas não calar a boca
daqueles que estão defendendo o não-aumento de impostos.

Sr. Presidente, acredito que esta Casa, estes Deputados e o próprio
Deputado Arnaldo Penna, terá vergonha de votar a favor desse
requerimento. Gostaria, inclusive, que o Deputado Arnaldo Penna viesse
defender o seu requerimento, que o justificasse para nós. Jurista renomado,
com um currículo amplo, facilidade de expressão, ele poderia nos convencer
do motivo desse requerimento. Acredito que nem ele, nem os que
participaram da sua formulação farão isso.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelo bem desta Casa e da democracia,
todos nós devemos votar contra esse requerimento. Que o próprio Deputado
Arnaldo Penna, revendo a sua posição, também vote contrariamente a ele.
Não podemos, de forma nenhuma, Srs. Deputados, abrir esse precedente,
passar esse rolo compressor em cima da Minoria. Tem-se que limitar a
oposição, sim. Volto a pedir a todos os Deputados que votem contra o
requerimento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje,
antevéspera de Ano Novo, vivemos um momento de tristeza nesta Casa, ao
encaminhar contra um requerimento do Deputado Arnaldo Penna, que muito
admiramos. Temos a certeza de que ele, como um dos Lideres do Governo,
está fazendo isso com a consciência bastante pesada.

Nós, que fomos perseguidos durante a Revolução de 1964, obrigados a
ficar calados, a nos esconder, vimos, nesse requerimento, uma forma de
calar o parlamento mineiro e o PMDB. Não podemos nos conformar com
isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Governador precisa saber o que está
se passando nesta Casa. Chega de puxa-saquismo, temos de avisar a ele
que a situação aqui é insustentável. Estão levando o Governador a incorrer
no mesmo erro em que incorreu por ocasião da greve da Polícia Militar. Os
puxadores de saco lhe diziam: Governador, está tudo bem. E ele só foi
acordar quando houve a primeira morte. Isso vai acontecer nesta Casa,
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porque esse"projeto-rolha", "projeto-tampinha" não terá a aprovação do
Plenário.

Pois não, Sr. Presidente. Seguiremos, como gostaríamos que a
Presidência seguisse, o Regimento Interno. Queremos que esta seja a Casa
da democracia, do povo mineiro. E isto não está acontecendo. Peço aos
Líderes do Governo que liguem para o Governador. Tenham coragem.
Digam-lhe que a situação está complicada. O povo mineiro não aceita esse
aumento que está sendo proposto para o IPVA. Ninguém ligou para ele
ainda. Estou dizendo a ele que farão a aprovação, até à tarde, de qualquer
forma. E, de qualquer forma, já se chegou à conclusão de que esse projeto
não será aprovado, e, não sendo, o Governador terá um grande prejuízo,
considerando-se as metas que ele previu com o aumento do IPVA.

Srs. Deputados, precisamos discutir esse requerimento. E um
constrangimento por que passa a Assembléia Legislativa, o nosso
Presidente, Deputado Romeu Queiroz, que teve de colocar em votação um
requerimento que é para calar as vozes daqueles que defendem o povo
mineiro. Não podemos concordar. E volto a repetir: vocês precisam falar
com o Governador. Ele deve estar assistindo ao que está se passando aqui.
Governador, o senhor precisa acordar, assumir o Governo, porque a forma
como as coisas estão sendo conduzidas nesta Casa mostra o que é o Estado
de Minas Gerais: não tem dono, não tem Governador. Assuma o Governo de
Minas em nome do povo. O senhor já assistiu, na semana passada, à
trapalhada do todo-poderoso Secretário João 1-teraldo. O Secretário do
Planejamento, que deveria estar em Minas Gerais, está passeando neste
momento de dificuldade. Aqueles que mandam no Governo viajaram, para
não passar por esse constrangimento.

Sr. Governador, assuma o Governo de Minas, em nome do povo. E isso
que queremos. Não queremos esse ato de ditadura. Acreditamos no seu
passado e no de seu pai, um democrata. Não vamos aceitar esse ato de
ditadura.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que se faça

a recomposição do "quorum", porque não há condição de se continuar
discutindo esse retrógrado requerimento.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada para recomposição de quorum". Com a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Portanto, há

"quorum" para a votação. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Arnaldo Canarinho.

zo
o

.1,
E
o

o



rÀ

313
Estamos lutando contra nós mesmos. Estamos legislando contra o nosso
próprio corpo. Uma casa dividida não prevalece. Estamos acabando com o
Regimento Interno inteirinflo por causa de uma única emenda, criando,
nesse caso, um novo Regimento Interno. De repente, mudou-se de idéia.
Parabéns. No fogo do debate, às vezes, nos perdemos e tropeçamos. O
Deputado Arnaldo Penna tropeçou, mas sua bancada - e acredito que ele
próprio - vai retirar esse requerimento, ou ele será derrotado
esmagadoramente, porque V. Exa. e tantos outros sabem que isso é ferir e
acabar com o principal poder da democracia, mostrando ao povo que o
Poder Legislativo é apenas fictício. Não, ele é real. Esse requerimento é
imoral.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, o Presidente desta Casa,
Deputado Romeu Queiroz, e as lideranças do PT, do PMDB e dos demais
partidos desta Casa, estão em reunião. Pediria a V. Exa. que, em nome do
diálogo e do bom entendimento, suspendesse a reunião por 10 minutos, para
que possamos acompanhar a evolução dos acontecimentos e do diálogo.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Carlos Pimenta, vai suspender a reunião por 10
minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos nossos trabalhos. Com  a palavra, para

encaminhar, o Deputado Antônio Roberto.
O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, ocupo esta tribuna para protestar de maneira veemente contra o
malfadado requerimento do nosso ilustre colega, Deputado Arnaldo Penna,
que, num momento de rara infelicidade, teve a coragem de subscrever um
requerimento que é a antítese do que se prega nesta Assembléia Legislativa.

Esse requerimento põe por terra o que sempre foi realizado pelos ilustres
colegas, conhecedores dos altos conceitos de democracia e de liberdade de
ação e crítica, de que devem estar imbuídos os Deputados Estaduais.
Elaborou-se um Regimento Interno pautado no mais alto espírito de
liberdade de palavra e de ação, que, neste instante, vemos castrada por um
ato impensado ou pelo menos não refletido em relação às suas
conseqüências, aos seus efeitos futuros e aos seus estigmas para o processo
democrático. E um requerimento vergonhoso, imoral e inoportuno, que
agride nosso Regimento Interno e nos impõe o regime de exceção, um
estado de sítio na Assembléia.

Ao apagar das luzes do ano de 1997, este Poder escreve na nossa história
um fato triste e vergonhoso. As leis foram feitas para proteger os mais
fracos, para evitar a ditadura dos mais fortes. Conversei com alguns colegas
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de bom - senso, que sempre se pautaram pelo alto espírito público, e eles
me disseram que houve uma ditadura da minoria. Eu protesto. Não se trata
de ditadura da minoria. Isso não aconteceu. Não aceitamos essa justificativa.
A maioria nesta Casa deveria comparecer às reuniões e defender de
maneira veemente, como todos nós, seus pontos de vista.

Não queríamos e não procedemos assim, porque somos democráticos e
sempre nos pautamos pela liberdade e pela palavra, o que diferencia o
homem dos animais. Todas as vezes que o homem foge desse conceito
aproxima-se dos animais selvagens, porque o que diferencia o homem é a
razão, o seu raciocínio. Perguntei ao Deputado João Leite, que é um rapaz
sincero, coerente e que durante toda a vida demonstrou grande capacidade
de raciocínio, qual era a posição dele. Ele respondeu-me que estava
havendo uma ditadura da minoria, e que eles não poderiam concordar com
essa situação, em hipótese nenhuma.

Quero dizer que o que houve foi que viemos à Assembléia e passamos a
defender uma bandeira em favor do povo. Os opositores à nossa idéia, a
grande maioria, se afastou e se encurralou e vem agora com esse
argumento falho. Desculpem a minha sinceridade, mas não podemos
concordar com esse argumento. Defendemos, e vamos continuar a defender,
a rejeição a esse projeto, que é espúrio e agride o homem, agride os que
trabalham e que têm um carro que custa de 2 a 3 mil reais e que pagarão o
mesmo imposto daqueles cujo carro custa 10, 12 ou 15 mil reais. Trata-se de
um projeto injusto e que agride principalmente o homem do campo. Nós, que
conhecemos a vida do campo, seremos muito prejudicados. Perguntaria aos
Deputados qual deles poderá chegar ao interior para pedir votos e ter a
coragem de dizer: lutamos por vocês. Os senhores ficarão rubros e com
vergonha de dizer que defenderam o Governo. Mas não estou condenando o
Governo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Bené
Guedes.

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente e Srs. Deputados, ocupo esta
tribuna neste momento para dizer que estamos, nesses três dias, lutando
pela aprovação desse projeto. As dificuldades estão aí, mas entendemos que
deve haver reflexão e negociação. Estamos trabalhando em favor de um
Governo sério, que aplica os seus recursos com transparência e com
consciência.

A palavra do nosso líder, Deputado Alencar da Silveira Júnior, hoje pela
manhã, foi a palavra do equilíbrio. Entendemos que não poderíamos deixar
de ser solidários. Valorizamos a luta democrática. Alguns dos nossos colegas
estão em outra trincheira, mas, por uma questão também de consciência e
de gratidão ao Governador, que venho apoiando e de cujo Governo
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participei, ocupando a Secretaria de Minas e Energia durante dois anos e
meio, venho a esta tribuna para dizer que tenho condições de encarar os
eleitores da Zona da Mata, onde tenho a minha base maior. A Zona da Mata
tem recebido a atenção do Governo. Outros nobres colegas da nossa região
sabem disso. Mesmo com as dificuldades que estão estampadas para o
Governo, temos recebido vários benefícios, como a chegada da Mercedes,
em Juiz de Fora, e a chegada da Inega, em minha cidade de Leopoldina, que
tem um índice de desemprego na faixa de 38%. A lnega vai gerar cerca de
700 empregos diretos, e está chegando também a APA, com 400 empregos
diretos, fora os indiretos. A eletrificação rural para a Zona da Mata, através
do Projeto Luz de Minas II, foi uma grande conquista pela qual lutamos por
mais de 40 anos. Por isso venho a esta tribuna, também para dizer que
temos um Governador correto, trabalhador, participativo. Fiquei feliz de ver
muitos colegas, mesmo aqueles que discordam do atual projeto de aumento
do IPVA, não atacarem a figura do Governador, respeitá-lo. Essa atitude foi
uma constante aqui. Em função disso, não poderíamos nos omitir. Apenas
queremos, nesta oportunidade, pedir que uma luz ilumine as nossas
lideranças, que estão em processo de negociação. Entendemos que algo
possa ocorrer. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Acho que nessa hora
vale mais o poder de barganha, o poder de entendimento, pois, se não
viabilizarmos a cobrança desses impostos, isso significaria não ter
govemabilidade. Será ruim para todo o mundo. Para um governo que é
sério, que aplica bem os seus recursos, não podemos ter vergonha de
chegar aqui e dizer a verdade, de votar de forma transparente, da nossa
vontade de participar do processo da forma mais democrática possível.
Evidentemente, a Assembléia está cumprindo o seu papel. Três dias aqui,
nessa luta extremamente desgastante, mostram a responsabilidade do Poder
Legislativo. O Governador não quer impor esses impostos para penalizar.
Muito pelo contrário. O Governador está sempre preocupado com o lado
social, com o lado do desenvolvimento e do crescimento de Minas Gerais,
procurando atrair empresas que têm se destacado. As últimas pesquisas
mostram que o Govemador mineiro merece o respeito não só de Minas mas
de todo o nosso País. Por isso, peço a todos os nossos colegas, a todas as
nossas lideranças, que possamos encontrar, por meio do caminho do
entendimento e do diálogo, a solução mais plausível e necessária para o
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Marco
Régis.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, embora
estejamos discursando para uma minoria de colegas, temos o dever de fazê-
lo por duas razões. Primeiramente, para que registremos nossa posição em
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relação ao requerimento que deu entrada nesta Casa, com base no art. 229,
inciso III, do Regimento Interno, de autoria do Deputado Arnaldo Penna. Em
segundo lugar, porque estamos colaborando, usando o tempo regimental que
nos é concedido nas negociações que se realizam nesta Casa. Mas uma
coisa é certa, Sr. Presidente, e nós concordamos inteiramente com o
Deputado Bené Guedes, que julga necessário e espera um entendimento. É
isso que esperamos, porque vivemos numa Casa Legislativa, onde a palavra
e o entendimento são as armas maiores. Temos o dever de buscar essa
conciliação, superar intransigências e radicalismos.

De um lado, temos um requerimento que, no afã de garantir a aprovação
do projeto do IPVA, passa por cima de tantos outros artigos do Regimento
Interno, Temos, por outro lado, aqueles que fazem o processo obstrutivo,
usando e abusando de um Regimento novo, que dá margem a novas
interpretações, como, por exemplo, ao art. 164 aqui mencionado. Um
Deputado excitado no seu pronunciamento tem direito a resposta, mas isso
está se tomando abusivo, porque quem aqui faz uso da palavra, de
propósito, cita um colega, para que esse possa invocar o art. 164 e continuar
o processo obstrutivo. Nos encaminhamentos de votação, os colegas têm
direito a falar por 10 minutos. Depois, o seu nome é estampado no painel
para a verificação de voto. Ainda assim, o Deputado pede para declarar o
seu voto. Realmente, há abusos do lado da obstrução, mas esse
requerimento, com base no art. 229 do Regimento Interno, dá margem
pequena a isso, comparado com a grandeza do procedimento que toma. Na
verdade, o art. 229, inciso III, aqui invocado, diz o seguinte: "Os
requerimentos escritos ou orais sujeitam-se à deliberação do Plenário". Uma
invocação vaga como essa elimina direitos e garantias dos Deputados,
inscritos no art. 70, do uso da palavra de Lideranças, no art. 164, de
inúmeros incisos do art. 232 e do art. 233. Nós, como democratas,
conciliadores, não poderemos votar favoravelmente a esse requerimento,
porque ele nos remete a tempos de exceção vividos por este País, em que
atos institucionais editados pelo último período ditatorial jogavam por terra os
instrumentos jurídicos que garantiam os direitos do cidadão brasileiro. Por
isso mesmo e até por decisão do Bloco Liberal Socialista, por maioria dos
seus componentes, vamos votar contra. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
João Batista de Oliveira.

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria de discutir
esse requerimento, pois acho que temos que ter muita cautela, mas não sem
antes lembrar que, no Brasil, os Governos, em todos os níveis, sempre
optaram pelo aumento de taxas para resolver problemas de despesa. Vimos,
recentemente, que o Governo Federal, além de renovar a CPMF, além de
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tirar o FEF dos municípios, aumentou o Imposto de Renda. Estamos vendo
estampada nos jornais a notícia do aumento do IPTU de Belo Horizonte. Fui
Vereador durante 12 anos, e vejo o IPTU ser corrigido sempre além da
inflação. Também recentemente a Prefeitura de Belo Horizonte aumentou o
INSS de clinicas de psicologia. O imposto subiu de 2% para 5%, o que
significa 150% de aumento. A classe política precisa tirar lições de tudo isso,
porque precisamos ter criatividade para encontrar fórmulas que não
penalizem tanto a população.

Sr. Presidente, estou fazendo esta introdução para defender o Governador
Eduardo Azeredo. Não sou do partido dele, mas poucos exerceram com
tanta decência o Governo do Estado como ele. E um Governador que age
com critérios.

Ao ver um Deputado falar desta tribuna que o Governador tem que assumir
o Governo, gostaríamos de nos solidarizar com o Governador Eduardo
Azeredo, que é um Governador decente.

Tenho dificuldade de votar esse requerimento porque acho que o Poder
Legislativo é desarmado. Sua arma é o verbo. Se este lhe é tirado, a vida, a
alma e até a esperança lhe são tiradas.

Gostaria de chamar a atenção, de reforçar as palavras do companheiro
Deputado Bené Guedes. Acho que temos a responsabilidade, perante o
povo, de encontrar uma solução. E as nossas Lideranças, tanto da Situação
quanto da Oposição, estão reunidas, neste momento, para isso. E uma
responsabilidade de todos nós. Agora, simplesmente cumprirmos o horário e
não votarmos a questão do IPVA será uma derrota para todos, inclusive para
aqueles que saírem daqui considerando-se vitoriosos.

Acho que o povo merece uma decisão que contemple a todos. Na verdade,
sabemos que o povo não gosta, mas sabemos também que existe a
possibilidade de não se pagar a folha do funcionalismo. Temos visto
Governos de Estado atrasarem seis meses, um ano o pagamento do
funcionalismo. Na administração do Governador Eduardo Azeredo, até hoje,
não houve atrasos. E uma atitude heróica bancar os compromissos do
Estado de Minas Gerais.

Gostaria de reforçar a questão do requerimento e dizer que a nossa arma é
o verbo. Já fomos muito amordaçados. O parlamento sempre foi vitima. Não
podemos dar esse exemplo porque é um precedente muito perigoso. Faço,
então, um apelo às nossas Lideranças no sentido de encontrarem um
caminho para que se mantenham as tradições do parlamento, ele tenha a
sua razão de ser fortalecida; o uso da palavra é a nossa única arma. Muito
obrigado.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a Presidência



318
a encerra, convocando os Deputados para a ordinária de hoje, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de logo mais, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.



319
BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, li DE FEVEREIRO DE 1996

ATA

ATA DA 249a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 30112197
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.425 e 1.426197; aprovação -
Requerimento do Deputado Marcos Helênio; deferimento; discurso do
Deputado Durval Ângelo - Requerimento do Deputado Miguel Martini;
deferimento; discurso do Deputado Miguel Martini - Questões de ordem -
Encerramento.

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

José - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Amaido
Feriria - Bené Guedes- Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga
- José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonídio Bouças - Luiz
Femando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wandertey Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - 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.
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Ata
- O Deputado Ermano Batista, 2 0-Secretário "ad hoC, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

passar à 22 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.425197,

do Governador do Estado, que dispõe sobre o IPVA e dá outras
providências. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n o i .426/97, do Governador do
Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do
Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 1998. Em discussão, o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A sanção.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Marcos Helênio em que solicita a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para transferi-Ia ao Deputado
Durval Angelo. A Presidência defere o requerimento, fixando ao orador o
prazo de 10 minutos, com a palavra, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo -Sr. Presidente, só queria que fosse conferido
o prazo. É só de 10 minutos, pelo art. 70? Não é de 1 hora o tempo de
Liderança, não? São só 10 minutos?

O Sr. Presidente - A Presidência consulta o ilustre Deputado se esse tempo
é suficiente.

O Deputado Durval Angelo - Se não for, peço a paciência de V. Exa. Vou
tentar encurtar o pronunciamento para fazê-lo dentro do prazo regimental. Se
não for possível, peço a paciência de V. Exa. na marcação do prazo. Si'.
Presidente, Srs. Deputados, representando a Bancada do PT, quero
registrar, na última apreciação que vamos ter do projeto do IPVA, a nossa
posição. Pode parecer redundância, mas acredito que servirá de referência
para a sociedade mineira. 0 projeto de IPVA do Governo veio a esta Casa
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ainda no mês de outubro, em tempo hábil para que pudéssemos fazer uma
discussão, um debate sobre ele, mas não vimos interesse do próprio
Governo para que se agilizasse essa votação. Não consigo conceber o
porquê. Talvez, poderia ser para que, no afogadilho, os Deputados tivessem
pouco tempo para refletir, encaminhar, debater e votar, ou, talvez, por outro
expediente que foge à nossa compreensão. Mas o que acontece, Sr.
Presidente, é que só se agilizou o projeto em dezembro, então, não tivemos
condições de realizar audiências públicas para ouvir a sociedade, a OAB, as
entidades de defesa do consumidor, para podermos discutir o projeto nesta
Casa.

E o Governo começou a perceber a impopularidade do projeto, a rejeição
que ele passou a ter na opinião pública. De certa forma, começou a perceber
que o processo de obstrução do PT, do PMDB e de dois Deputados do PDT
estava criando embaraços maiores. Aí aconteceu uma das maiores
violências de que tivemos noticia nesta Casa, no trato da questão do
Regimento Interno, uma das maiores violências, que, de alguma forma,
ficará registrada na consciência de cada Deputado. Mas acho que foi positivo
o "requerimento-rolha", porque criou um sentimento forte entre os
Deputados, independente de partidos e ideologias políticas. Acredito que a
reunião de hoje sepultou de vez os "requerimentos-rolha" baseados no art.
229. Tenho a certeza de que outras situações de impasse acontecerão,
outras situações hão de vir novamente a este Plenário. Acho que esse
instrumento não será mais cogitado por nenhum Deputado, e que o caminho
do diálogo, da discussão e do debate deverá ser a estrela que criará a busca
do entendimento nesta Casa. Nesse sentido, o episódio de hoje só não
sensibilizou aqueles que são insensíveis ao processo democrático, só não
preocupou e abalou aqueles que não têm afeição pela democracia. Aí quero
reafirmar que alguns Deputados falaram absurdos, quando diziam que o
"requerimento-rolha" era a manifestação da vontade da maioria, como se
democracia fosse somente a mera vontade da maioria. Democracia é a
vontade da maioria mediatizada pelas leis, pela normas estabelecidas, como
forma de garantir o direito das minorias. E o Deputado Romeu Queiroz, em
negociações conosco, disse que democracia é assim mesmo, ou seja, a
maioria vota, a maioria decide. Tenho certeza de que ele não pensa da
mesma forma. Tenho a certeza de que as leis existem não para que
prevaleça a vontade da maioria. Se assim o fosse, iríamos defender
linchamento. Se uma turba ensandecida quer linchar alguém, vai fazê-lo,
porque é a vontade da maioria. Se a vontade da maioria prevalecesse, o
direito à vida não seria uma das cláusulas pétreas da Constituição. Daí
surgem todos os argumentos para se defender de um plebiscito sobre a pena
de morte. Essa cláusula é imutável. Tenho a certeza de que o bom senso
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comum, a vontade da maioria, num caso desse, acabaria defendendo
realmente a pena de morte. Que fique claro que democracia é a vontade da
maioria mediatizada pelas normas e leis. Acho que hoje esse "requerimento-
rolha" foi sepultado nesta Casa. Ninguém mais irá discutir essa questão.

O segundo aspecto que queria abordar é que, infelizmente, a população
mineira recebeu alguns presentes salgados como o aumento do ICMS, que
foi de 18% para 25%, como o aumento de 33% do IPVA - estou esquecendo-
me do desconto dos 4% e dos 10%, dependendo de cada caso-, além de um
aumento considerável nas taxas judiciárias. Isso também serve para nortear
cada cidadão mineiro. E os Deputados que aqui estão são delegados desse
mesmo povo. Então, o voto toma-se um instrumento importante para cada
cidadão de Minas Gerais, que, ao escolher o seu representante, acaba sendo
responsável, também, pela forma como o representante se comporta. Isso
faz parte da democracia.

Sr. Presidente, o terceiro e último aspecto que gostaria de abordar é a
respeito da condução do Governo. Acho que está na hora de esta Casa se
firmar enquanto Poder. Diz um ditado popular que "o uso do cachimbo faz a
boca torta". Este Poder, em tempos idos, acostumou-se a ser um
prolongamento do Palácio da Liberdade. Isso permitiu que o João, da
Secretaria da Fazenda, editasse uma medida provisória encaminhando para
os contribuintes as guias de arrecadação do IPVA.

Vimos, também, a postura inflexível de Secretários que, mesmo de longe,
lá de Miami, tiveram uma postura de querer que o Governo endurecesse. Lá
de Miami, havia Secretário do Governo querendo que o "requerimento-rolha"
fosse apressado, imaginando que aqui fosse o quartel e que ele, como
Capitão, teria que comandar um bando de recrutas.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior, ainda há pouco, falou-me, em "off",
e vou fazer aqui uma inconfidência. Ele disse que outrora esse Secretário,
que era chamado de padrinho neste Plenário por vários Deputados, não por
este, será, a partir de agora, chamado de padrasto. Realmente, foi a forma
correta, pois ele, como Secretário, que deveria resolver a relação entre
Poder Executivo e Poder Legislativo, preferiu tratar de assuntos particulares,
que podem até ser graves e importantes, não vou entrar no mérito disso.

Agora, quanto ao Vice-Governador, segundo informação do Deputado
Alencar da Silveira Júnior, sabemos que ele está esquiando na Suíça. Do
Secretário da Casa Civil não tenho essa informação, portanto, não vou
cometer a indelicadeza de registrar essa posição.

Então, como afirmou o Deputado Alencar da Silveira, temos agora um
padastro e não um padrinho. Gostaríamos que ele estivesse aqui, ajudando a
solucionar essa questão. Um absurdo as trapalhadas do Governo, quando a
gente vê até assessores seus, como um ex-Deputado, querendo dizer para
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esta Casa que a Situação teria que bater forte na Oposição, como ouvimos
falar que agiu o ex-Deputado Pedro Gustin. Espera aí, esse povo esquece o
que é o Poder Legislativo. Acho que o Governo cometeu muitos erros na
condução do processo, erros que afirmei ao Deputado Corregedor desta
Casa, Deputado Ermano Batista, na noite do dia 22 de dezembro. Disse a
ele: rasgar o Regimento esse projeto não vai ser votado." Nesse
mesmo dia, afirmei isso em uma entrevista. E esse Regimento teve uma
fissura muito grande. Acredito eu que não teríamos fôlego para passar de
amanhã no processo de obstrução mesmo com os instrumentos que o
Regimento nos dava. Mas acho que o Regimento Interno existe para ser
cumprido, para ser respeitado, e o Governo errou nessa questão, na sua
avaliação, na sua visão, no seu planejamento de prazo.

Quero deixar bem claro que esta Casa perdeu uma grande oportunidade
para se mostrar como Poder, para mostrar que realmente estava do lado do
povo e para dar uma resposta dura e firme a esse Governo, que entendeu
que a Assembléia pode ser um prolongamento do Palácio. Muito obrigado.
Parei aqui.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martirli
em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência
defere o requerimento, fixando ao orador o prazo de 5 minutos. Com a
palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, já ao final de
nossos trabalhos e de muita luta, gostaria de fazer uma reflexão e, ao
mesmo tempo, de registrar um sentimento deste parlamentar.

Sr. Presidente, sabemos que a democracia está expressa nas relações
internas desta Casa, uma vez que a maioria aprovou o Regimento que rege
as nossas relações e os nossos trabalhos. E esse Regimento, votado pela
maioria, sempre suscitará um aprimoramento maior. E o registro que
gostaria de fazer é dizer que esse Regimento, em muitos aspectos, da forma
como foi utilizado nesse processo de obstrução, feriu um preceito
constitucional, que é o princípio da razoabilidade.

Esse principio, Sr. Presidente, fez com que a maioria tivesse de
permanecer aqui, e que toda uma estrutura fosse mantida pelo uso
excessivo do processo de obstrução, como ontem pude aqui chamar a
atenção, por exemplo, na questão da declaração do voto; por exemplo, no
uso da questão de ordem; por exemplo, na questão do art. 164. E, se não
forem tomadas medidas corretivas, dois parlamentares apenas podem
obstruir os trabalhos desta Casa, talvez, quase que indefinidamente, uma
vez que um cita o outro, o outro cita o um, e um começa com questão de
ordem do art. 1 0 até o último artigo, e destaca 200 emendas, e encaminha, e
discute, e isso foge ao princípio da razoabilidade.
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Sobre isso queria fazer aqui essa ponderação. O Deputado Arnaldo Penna,

que conhecemos, respeitamos e admiramos, utilizando de um direito que ele
tem, ainda que no exercício desse direito, dentro do requerimento que
apresentou para corrigir uma deficiência e para corrigir essa questão do
princípio da razoabilidade, houvesse algo inconveniente - que até ele mesmo
acabou reconhecendo -, foi ao sacrifício, porque crucificado, e, com certeza,
não fez isso em seu nome ou em interesse pessoal, mas na intenção de
levantar uma discussão para algo que estava acontecendo e que feria
princípios constitucionais, e, certamente, esse requerimento não seria
aprovado.

Então, gostaria de dizer aqui, Sr. Presidente, Srs. parlamentares, que o
Deputado Amaldo Penna aceitou ir para o sacrifício assinando esse
requerimento.

Este parlamentar suscitou essa discussão, e esta Casa demonstrou
grandeza e capacidade política para solucionar problemas que pareciam
insolúveis. Quando chegamos a um acordo, e certamente esse
requerimento, que, na minha maneira de ver, seria rejeitado, permitiu que
fosse conigida uma distorção. Aqui fica o nosso registro de que o Deputado
Arnaldo Penna apenas ofereceu o nome, e isso não vai denegrir a sua
história, porque ela é honrada e respeitável. Quero dizer que esse
requerimento tinha, sim, incorreções, mas, por outro lado, também reafirmo
que não é possível que, num processo de obstrução, se fira outros princípios
constitucionais. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

espero gastar menos de um minuto nesta reflexão. Quero deixar aqui
registrada a minha preocupação, porque, o argumento de que um
determinado principio tenha sido ferido, o que em nenhum momento foi
discutido, não nós dá o direito de ferir outros princípios mais importantes e
mais valorosos. Se, dentro dos argumentos aqui levantados pelo nobre
Deputado Miguel Martini, tivermos que estabelecer correções de
imperfeições do ponto de vista do nosso comportamento nesta Casa eu temo
que, um dia, com o objetivo de corrigir algum defeito, as armas entrem nesta
Casa para fazer correções que, eventualmente, alguém possa considerar
que estejam atrapalhando interesses de grupos ou de maiorias. Quero
repudiar definitivamente o argumento do Deputado Miguel Martini e dizer
que ele jamais poderá servir como instrumento ou como fator para que
medidas arbitrárias, inconseqüentes e que agridem o Regimento e a
dignidade desta Casa possam ser tomadas, no sentido de corrigir qualquer
alteração eventualmente identificada nesta Casa.

0 Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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gostaria de deixar bem clara minha opinião. Vejo que, durante todo esse
processo, quem ganhou foi a democracia, quem ganhou, sem dúvida
nenhuma, foi o Poder Legislativo. Se todos os govemantes de todos os
Estados tivessem passado por casas como esta, se tivessem sido
verdadeiramente legisladores, com certeza, o Brasil hoje estaria em outros
rumos. Acho que esta Casa só ensina, e a experiência ajuda em muito. Aqui,
sem dúvida nenhuma, a gente vem aprendendo a cada dia. Vejo que o
Poder Legislativo ganhou, o Poder Legislativo está cada vez mais
enriquecido.

Agradeço a V. Exa. pela paciência, pela ponderação, pelo companheirismo
que, como Presidente desta Casa, demonstrou nesses dias. Posso julgar,
agora, V. Exa. como um amigo de todos nós, independente de partido
político, independente de qualquer facção, até mesmo religiosa. Neste último
pronunciamento que faço este ano, quero agradecer, em nome do PDT, tudo
o que V. Exa. vem fazendo na direção desta Casa, sempre com seriedade,
honestidade e, acima de tudo, companheirismo. Muito obrigado, Presidente
Romeu Queiroz, por tudo isso.

Gostaria de agradecer também a todos os companheiros, a todos os
Deputados por compreenderem a maneira, às vezes brincalhona, com que
faço meus pronunciamentos, que, no entanto, têm sempre um fundo de
verdade.

O Deputado Durval Angelo analisou muito bem minhas palavras, assim
como outros companheiros, dizendo que eu tinha uma maneira peculiar de
falar aquilo que muitos deles gostariam de dizer.

Tudo que falo e faço nesta Casa sai do coração, sai de dentro. Coloco
nesse meu pronunciamento o agradecimento a todos os companheiros pela
paciência e o agradecimento a V. Exa. e a todos os funcionários desta Casa,
sempre parabenizando a todos eles. Agradeço a Deus por ter me dado
condições de ser Deputado Estadual e de fazer alguma coisa pela classe,
pela categoria, por todos que represento, pelo povo belo-horizontino e pelo
povo de toda a Minas Gerais.

Nesses dois anos da TV do Legislativo, do Canal 40, temos que agradecer
a V. Exa. que, desde o inicio, acreditou na comunicação e na televisão e,
acima de tudo, na abertura das porias desta Casa, para mostrar que ela não
é uma caixinha de surpresas e que, aqui dentro, não fazemos coisas erradas.
Mais de 200 mil famílias podem fiscalizar o nosso trabalho, há dois anos,
pela TV a cabo.

Que 1998 seja um ano cheio de vitórias para V. Exa. e para todos. O que
quero para mim quero para todos. Quero muita saúde e muita paz. Brinco
com o Deputado Durval Angelo que o ano que vem será um ano de eleição
e, se Deus quiser, seremos reconhecidos, no dia 3 de outubro, quando
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teremos eleições para Presidente, Senador, Deputado Federal e Deputado
Estadual. Que Deus ilumine a todos os companheiros. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de, no final desta reunião,
desejar que tenhamos um próximo ano sem tantas dificuldades quanto as
que tivemos neste, especialmente em níveis federal e estadual, com o
aumento de impostos, e, também, em nível municipal, já que o Secretário da
Fazenda, Fernando Pimentel, anunciou o aumento do IPTU para os
moradores de Belo Horizonte, um aumento médio de 10,75%, e, em alguns
casos, chegando a mais de 20%, numa inflação de 4%. Até o PMDB, que fez
uma obstrução aqui, participa desse Governo em Belo Horizonte, e vemos
as dificuldades que esses governos vêm enfrentando. Teremos, novamente,
em Belo Horizonte, um aumento no IPTU que será cobrado da população
desta cidade.

Gostaria, Sr. Presidente, de dizer da admiração que temos pelo nosso
companheiro, Líder da Bancada do PSDB, Deputado Arnaldo Feriria, pelo
trabalho sério desenvolvido nesta Casa, pela presença, pela liderança segura
que tem à frente da Bancada do PSDB e pela sua luta histórica, tornando-se
um dos mineiros que lutaram contra a ditadura em nosso País e tomando-se
preso político. Esse homem honrado tem que ser lembrado por sua luta
histórica. Temos que lembrar, Sr. Presidente, que o requerimento não foi
aprovado nesta Casa, e fica para todos nós de Minas Gerais a luta histórica
do Deputado Arnaldo Penna que dá a oportunidade para termos hoje no
nosso Estado e em nosso País uma democracia.

O Deputado Arnaldo Penna é um dos que escreveu essa história e dá
oportunidade para nós - como no meu caso, mais novo do que ele -, poder
experimentar a liberdade, que temos, no nosso Estado de poder expressar as
vnossas idéias e convicções.

Portanto, Sr. Presidente, quero dizer da minha admiração, do meu respeito
e da dívida que temos para com esse homem público honrado, pela luta
histórica que ele empreendeu em nome da democracia neste País. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei
brevíssimo. Apenas quero dizer que esse processo por que passamos, aqui,
neste mês, foi muito importante. É muito bom deixar claro e acentuar o
nosso respeito e a nossa admiração para com todas as lideranças desta
Casa e todos os Deputados. Porque é preciso entender o papel de cada um.
Se um faz a Situação e quer que o projeto seja aprovado de determinada
maneira, temos que respeitar a vontade do Deputado, mesmo que não
concordemos com ela e até lutemos contra ela. Se o outro quer obstruir, não
quer que seja aprovado, ele tem que usar os artifícios regimentais. Isso faz
parte do processo do Poder Legislativo.
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Todos nós ganhamos com tudo que aconteceu. Quero dizer que respeito e
admiro o papel de todos os Deputados que participaram desse processo -
todos os Deputados: da Situação, da Oposição e mesmo aqueles que têm
uma linha mais independente - 1 pois todos participaram de uma maneira
efetiva, desenvolvendo o seu papel nesta Casa, representando os
segmentos que representam na sociedade. Esta é a função do Poder
Legislativo: representar os segmentos organizados da sociedade civil, lutar
com suas armas, que são as palavras, os argumentos e as articulações.

Portanto, que tudo issi sirva de ensinamento para todos nós. Estamos
trabalhando com o novo Regimento Interno e até sugeriria - sem querer, de
maneira nenhuma, ser um professor - que todos, no período das férias,
lessem o Regimento Interno pelo menos dez vezes, porque ano que vem é
ano eleitoral, e as discussões no Plenário e nas comissões ficarão mais
acentuadas do que nesses três primeiros anos.

Quero, assim, cumprimentar todas as lideranças, tanto da Situação como
da Oposição, todos os Deputados que aqui estiveram, discutiram de acordo
com o que pensam e com seus interesses, porque é assim que se faz o
processo legislativo.

Quero dizer, ao terminar, Sr. Presidente, que V. Exa. está de parabéns por
ter conduzido de maneira firme os trabalhos, com a maior competência,
conversando, dialogando, saindo aí da sua mesa, orientando as discussões
em Plenário, e isso é bom que aconteça.

O Governo queria votar alguns projetos, conseguiu votar; algumas
emendas foram apresentadas para melhorá-los. Esse é o nosso dever. E
importante que a sociedade entenda isso. Cada um tem aqui o seu papel, e
todos o cumpriram bem, inclusive aqueles que estiverem ausentes durante
toda a discussão, porque são Deputados mesmo ausentes.

Mais uma vez parabenizo V. Exa., Sr. Presidente, e todos os Deputados da
Casa. E como estamos nos aproximando do ano de 1998, desejo que no
próximo ano tenhamos muitas discussões, muitos debates, pensando sempre
no engrandecimento da Assembléia Legislativa de Minas e em melhor
qualidade de vida para todo o povo do nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a obstrução
aberta e declarada é um capitulo do direito parlamentar universal.

Quero, neste momento, parabenizar os partidos da Oposição, que
bravamente lutaram para defender os seus pontos de vista. Mas desejo
também parabenizar todos os companheiros do bloco governista, que
também defenderam com dignidade e hombridade, dentro da mais legitima
democracia, os princípios que acharam que deveriam defender, para
engrandecer o Poder Legislativo de Minas Gerais. Quero ainda parabenizar
V. Exa. pela maneira magistral com que conduziu os destinos desta Casa.
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Quero, neste ano novo, reafirmar o meu compromisso não só com os nossos
companheiros, mas com todo o povo de Minas Gerais, para que possamos
manter a democracia legítima e definitiva neste Estado. Mudo obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Raul Lima Neto - Quero apenas fazer este último
pronunciamento, agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos de
estar aqui com os companheiros, neste momento caloroso em que
debatemos, expusemos as nossas idéias, as nossas verdades, no sentido de
que fosse rejeitado o projeto que dispunha sobre aumento de impostos.
Encaminhamos essa luta e nos alistamos nela no momento em que vimos a
possibilidade de derrotar esse projeto. Mas ficou uma lição muito bonita para
todos nós, a lição deste Poder parlamentar. O Deputado Miguel Martini
confirmou as palavras do Deputado Durval Ângelo, e o Deputado Alencar da
Silveira Júnior também confirmou as palavras de ambos, que vieram antes
dele. O Deputado Miguel Martini, elogiou o Deputado Amaldo Penna por sua
atitude, pois, se não fosse isso, o Regimento daria brecha para que se
ficasse indefinidamente, quantos dias se quisesse. Ao fazer isso, ficou claro,
não só usando o art. 164, mas todos os artigos do Regimento que
possibilitam um confronto parlamentar saudável, que, se não fosse o acordo
- não sei que milagre permitiu que enfeitiçassem a turma do PT -, nós
tranqüilamente teríamos rejeitado esse projeto.

Mas eu quero parabenizá-lo, Sr. Presidente, pela condução dos trabalhos.
Posso perceber o sofrimento de V. Exa., tendo de ficar, em algumas
situações, imparcial e até ser atacado, porque fica todo mundo atacado aqui
e o ataca ai. V. Exa. está de parabéns. Quero desejar a todo o povo de
Minas Gerais e aos companheiros um feliz 1998, com muitas bênçãos, e que
o sol da justiça ilumine os nossos corações, de maneira que este Poder no
qual estamos seja uma bênção para o nosso Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião solene, hoje,
logo após o término desta, destinada ao encerramento da 33 Sessão
Legislativa Ordinária da 13 2 Legislatura. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 1998

ATA

ATA DA REUNIÃO SOLENE, EM 30112197, DESTINADA AO
ENCERRAMENTO DA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 13

LEGISLATURA
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinarão da reunião -
Declaração de encerramento - Suspensão e reabertura da reunião - Ata -
Encerramento.

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

José - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Arnbrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djaima Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Gemido Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - Ibrabim Jacob - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga
- José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguei Barbosa - Miguei Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeftune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 21 horas, 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.

Ata
O Deputado Ermano Batista, 20-Secretário "ad hoC, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinarão da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se a reunião ao encerramento da 3a Sessão
Legislativa Ordinária da 13a Legislatura
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Declaração de Encerramento

O Sr. Presidente - Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
declaro encerrada a 3a Sessão Legislativa Ordinária da 132 Legislatura.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende os trabalhos para que seja

redigida a ata da reunião. Estão suspensos os nossos trabalhos.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião.

Ata
- O Deputado Ermano Batista, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião, que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os Deputados, à

imprensa, aos telespectadores, ao corpo de servidores desta Casa e,
principalmente, a todos os mineiros os seus votos de um feliz 1998, cheio de
realizações.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência

encerra a reunião. Levanta-se a reunião.
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.437/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.437197, do Deputado Dimas Rodrigues, visa a

declarar de utilidade pública a Ação Comunitária Social de Sete Lagoas -
ACOSSEL -, 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.
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, na forma
regimental.

Fundamentação
A referida entidade trabalha para oferecer proteção e assistência às mães,

às crianças e aos idosos carentes do Município de Sete Lagoas
Dessa forma, proporciona-lhes abrigo, educação, alimentação, vestuário e

lazer.
Acreditamos, pois, ser a instituição merecedora do titulo declaratório de

utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.437197 no
? turno, na forma original.

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
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Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.448197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado José Militão, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública o Movimento de Promoção e
Assistência Social Sapão Mineiro - Sopão -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Após ter sido 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,
no 1 0 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade tem como objetivo prestar assistência social às

pessoas carentes do Município de Belo Horizonte. Por tal razão, distribui
sopa a desabrigados e mendigos encontrados nas vias públicas da Capital;
mantém cursos e palestras de orientação para gestantes carentes sobre
controle de natalidade, saúde e higiene; promove a confecção e a reforma
de roupas, calçados e agasalhos, para distribuição gratuita.

Como a entidade desenvolve um relevante trabalho de valorização
humana, justo se faz declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.446197 no 1 0 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.464/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Wandertey Ávila, o projeto de lei em tela tem por

escopo dar nova redação ao art. 1 0 da Lei n°12.608, de 1119197, que declara
de utilidade pública a entidade denominada Loja Maçônica Ventas Vincit,
com sede no Município de Divinópolis.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao proceder ao exame preliminar da
matéria - conforme dispõe o Regimento Interno -, emitiu parecer concluindo
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, cumpre a este órgão
colegiado sobre ele deliberar, atendo-se ao mérito.

Fundamentação
Em sessão plenária de 2317197, os membros da Loja Maçônica Venta
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Vincft houveram por bem aprovar várias alterações em seu estatuto, entre as
quais a que dá nova denominação à entidade. Essa modificação foi
motivada pela existência do vínculo da Loja ao Grande Oriente do Brasil,
que, em tal situação, ordena se anteponham à denominação das unidades
filiadas os termos Augusta e Venerável.

Em virtude da discordância verificada entre a denominação em vigor e a
que consta na lei estadual que conferiu o título declaratório de utilidade
pública à Loja, toma-se necessária, portanto, a retificação do nome no texto
da lei.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.464197 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1996.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.476/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em epígrafe propõe

seja declarado de utilidade pública o Lar Jesus-Maria-José, com sede no
Município de Cássia.

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e
Justiça, que não detectou impedimento legal à sua tramitação, deve este
órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1 0 tumo, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proteção e amparo à infância é obrigação primordial não só do Estado

corno de todo cidadão. Nas crianças são depositadas todas as expectativas
de um futuro promissor e digno para qualquer nação. E necessário, por isso
mesmo, viabilizar o seu preparo para a vida adulta e para o exercício da
cidadania.

Pertinente, pois, a proposição em tela, visando declarar de utilidade
pública o Lar Jesus-Maria-José, sediado no Município de Cássia, cujas
principais finalidades são abrigar, educar e profissionalizar crianças e
adolescentes necessitados de até 18 anos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título declaratório
de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.476197 no 1 0 tumo, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1996.
Bené Guedes, relator.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.309197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.309197, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,

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

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n° 1. Cabe a esta
Comissão sobre ela deliberar conclusivamente, no 2 0 turno. Nos termos
regimentais, cabe-nos, também, elaborar a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria

em pauta, entendemos ser relevante declarar de utilidade pública a APAE de
Paraisópolis, tendo em vista a importância de seus serviços, que visam a
promover o desenvolvimento do excepcional e a integrá-lo na sociedade.

Graças ao seu trabalho, Paraisópolis está resolvendo a contento o
problema do portador de deficiência.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.309197 no

r turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.309/97

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 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Paraisópolis, com sede no Município de
Paraisópolis.

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

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.367197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar 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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A proposição foi aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n° 1. Compete

agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 20
turno, na forma regimental. Nos termos do art. 189, § 1 0, do Regimento
Interno, cabe-nos elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme dispõe seu estatuto, a referida entidade tem por objetivo

organizar e motivar a população do Bairro São José de Pará de Minas para
buscar soluções para os problemas da comunidade. Para atender a tal fim,
conta com recursos próprios e celebra convênios com órgãos públicos.

Em razão disso, reconhecemos que ela é merecedora do título declaratório
de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.367197 no

20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
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. 1°- 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.

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

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.369197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública o Lar Maria Nolvina da Costa, com
sede no Município de São Roque de Minas.

Aprovada a proposição no 1 0 tumo, sem emenda, compete agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 tumo, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Iterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

entendemos a pertinência de se declarar de utilidade pública a entidade já
mencionada, tendo em vista sua iniciativa de assegurar saúde e bem-estar
ao menor carente, bem como de divulgar preceitos de higiene e puericultura
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para gestantes sem recursos financeiros.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.369197

no 20 fumo, na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.402/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em epígrafe visa

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

Aprovada a proposição no 10 turno, na forma proposta, compete agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 tumo, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria em

análise, entendemos ser justa a pretensão de se declarar de utilidade pública
a entidade mencionada, tendo em vista a importância de seu trabalho
assistencial destinado ao tratamento, à educação, à habilitação e à
reabilitação do excepcional, bem como à sua integração na sociedade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.402/97

como apresentado.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.409197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em análise

pretende seja declarada de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de
Barbacena, com sede no Município de Bartacena.

Aprovado o projeto no 10 turno, na forma proposta, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o assunto,

entendemos a pertinência de se declarar de utilidade pública a entidade já
mencionada, tendo em vista a relevância dos trabalhos que presta na área
de saúde, em prol da população carente de Barbacena.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.409197

no 20 turno, como apresentado inicialmente.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.410/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Nova Serrana, com sede no Município de Nova
Serrana.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, cabendo a esta
Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno,
conforme dispõe o Regimento Interno.

Ainda de acordo com o mesmo diploma, cumpre-nos fazer constar neste
parecer a redação do vencido, o que será feito na parte final.

Fundamentação
A APAE de Nova Serrana, fundada em 1993, é uma sociedade civil de

caráter assistencial cujos trabalhos são evidentemente voltados para a
integração do excepcional à sociedade. Para tanto, utiliza-se de todos os
instrumentos de que dispõe.

Assim, além de manter e incentivar a criação de estabelecimentos
especializados no seu tratamento, educação, habilitação e reabilitação, a
entidade esclarece, orienta e auxilia os pais e amigos na conduta relativa ao
excepcional.

Conclusão
A vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.410197 no

20 tumo, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1996.
Bené Guedes, relator.

Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N°1.410/97

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Nova Serrana, 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 Serrana, com sede no Município de Nova
Serrana.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.415/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores
das Vilas Vilaça e Vila Tavares, com sede no Município de ltaúna.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma original, e, agora, cabe a
este órgão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme dispõe o
Regimento Interno.

Fundamentação
Consideramos a referida Associação merecedora do título declaratótio de

utilidade pública, porquanto é sociedade civil de caráter beneficente que
muito contribui para melhorar a qualidade de vida dos moradores das vilas a
que faz referência a sua denominação.

Com efeito, ela promove a integração das pessoas ali residentes, seja pela
conscientização de suas potencialidades, necessidades, obrigações e
direitos, seja desenvolvendo atividades culturais, sociais, desportivas e
econômicas.

Conclusão
Em razão do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.415197

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.416/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Espirita Amor Cristão, com
sede no Município de Uberaba.

A proposição foi aprovada no 1 0 tumo, na forma original, cabendo a esta
Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre ela no 20 turno, conforme
dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com seu estatuto, o Grupo Espírita Amor Cristão tem o objetivo

de propagar a doutrina espírita codificada por Alan Kardec, bem como de
promover a prática da caridade.

Para a consecução de seus objetivos, realiza sessões teóricas e práticas e
desenvolve ações de natureza assistencial em seus diversos departamentos.

Somos, portanto, favoráveis à concessão do título declaratório de utilidade
pública ao Grupo, como forma de justo reconhecimento pelos relevantes
serviços por ele prestados à comunidade.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.416197
no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1996.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.417/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epígrafe tem

por escopo declarar de utilidade pública a Creche Etelvina Caetano de
Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma original, cabendo a esta
Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno.

Fundamentação
A Creche Etelvina Caetano de Jesus, instituída sob a forma de sociedade

civil de direito privado, não tem fins lucrativos e presta assistência social às
crianças carentes, fornecendo-lhes abrigo, alimentação, educação e
assistência médico-odontológica, sem distinção de qualquer natureza.

Em virtude da relevância do trabalho por ela desenvolvido, reafirmamos o
entendimento de que a pretendida outorga de título declaratório configura ato
da maior oportunidade.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.417197

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.418/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Comunitária
da Vila Sumaré, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 tumo, na forma em que foi apresentada.
Compete a esta Comissão, nos termos regimentais, apreciar
conclusivamente a matéria no 2 0 turno.

Fundamentação
Em virtude da natureza eminentemente filantrópica das atividades

desenvolvidas pela referida Creche, reiteramos o parecer exarado em 10
turno, favorável à aprovação do projeto.

A entidade presta relevantes serviços à comunidade carente, fornecendo
às crianças e aos adolescentes abrigo, alimentação, educação e assistência
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médico-odontológica.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.418197

no 20 turno, como proposto.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.420/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.420197, do Deputado José Militão, objetiva declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária de Pai Pedro Clube da
Amizade, com sede no Município de Pai Pedro.

A proposição foi aprovada no 1 0 tumo, com a Emenda n o i. Cabe a esta
Comissão sobre ela deliberar conclusivamente, no 20 turno. Nos termos
regimentais, cabe-nos, também, elaborar a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
A entidade em exame exerce atividades de caráter assistencial, visando a

promover a união e o bem-estar dos moradores de Pai Pedro. Para a
consecução de seu objetivo, presta diversos serviços nas áreas de
educação, saúde e lazer.

Dessa forma, julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.420197 no

20 turno, na formado vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Wilson Trópia, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
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. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de

Pai Pedro Clube da Amizade, com sede no Município de Pai Pedro.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.421/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
0 projeto de lei em exame, da Comissão de Saúde, objetiva instituir o Dia
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do Instrumentador Cirúrgico, a ser comemorado anualmente, no dia 6 de
maio.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma proposta, e agora compete
a esta Comissão emitir o seu parecer, em conformidade com o que dispõe o
Regimento Interno.

Fundamentação
A figura do instrumentador cirúrgico remonta à Idade Média, quando sua

função era transportar e guardar o instrumental, além de fabricá-lo e
aperfeiçoá-lo. Hoje, com a evolução da cirurgia, esse profissional conhece os
instrumentos e aparelhos utilizados, sabe as técnicas cirúrgicas empregadas
em cada caso e possui noções básicas de anatomia e fisiologia.

A data escolhida homenageia o mestre Jean Henri Dumont, que exerceu a
função filantropicamente, na batalha de Solferino, em 1859, auxiliando os
cirurgiões da época a amenizar o sofrimento dos feridos.

O sucesso de uma cirurgia depende da agilidade e do equilíbrio dos
profissionais nela envolvidos. Isso nos leva a entender que o instrumentador
cirúrgico, por seu papel de destaque, merece a referida homenagem.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.421197

no 20 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Wilson Trópia, relator.

BPARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.422/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Maria Barros, o Projeto de Lei n° 1.422197

visa declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio aos Portadores de
Neoplasias Infantis Ricardo Moysés Jr., com sede no Município de Juiz de
Fora.

A proposição foi aprovada no 1 0 tumo, na forma proposta, e agora compete
a esta Comissão apreciá-la conclusivamente no 2 0 turno, conforme prevê o
Regimento Intemo.

Fundamentação
A mencionada Fundação é sociedade civil sem fins lucrativos que tem por

objetivo proteger os direitos e os interesses das crianças carentes
acometidas de tumores.

Com essa finalidade, mantém hospitais e programas de pesquisa
relacionados com as neoplasias infantis.

Por seu trabalho, que exprime solidariedade e amor ao próximo, merece o
titulo declaratório de utilidade pública.

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

1.422197 no 20 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.430/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santa
Terezinha, com sede no Município de Passa Quatro.

Aprovado no 1 0 tumo, com a Emenda n° 1, vem o projeto a esta Comissão,
que sobre ele deverá deliberar conclusivamente, no 2 0 turno, nos termos
regimentais. De acordo com o art. 189, § 1 0, do Regimento Interno, cabe-nos
elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A Associação mencionada defende os interesses da comunidade e

contribui para o aprimoramento da sua qualidade de vida por meio da
prestação de serviços, que incluem atividades culturais, esportivas e
recreativas.

Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão, reconhecemos
que a entidade merece o título declaratório de sua utilidade pública.

Conclusão
Mediante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.430197

no? turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Wilson Trópia, relator.

Redação do Vencido no 10 Turno
2	 PROJETO DE LEI N° 1.430197

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santa
g	Terezinha, com sede no Município de Passa Quatro.

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

Bairro Santa Terezinha, com sede no Município de Passa Quatro.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.431/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.431197, do Deputado Dinis Pinheiro, visa a declarar

;	de utilidade pública a Sociedade São Geraldo, com sede no Município de
;	lbirité.
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Aprovado o projeto no V turno, em sua forma original, cabe a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, em
cumprimento das disposições regimentais.

Fundamentação
A referida Sociedade dedica-se à prática da beneficência, favorecendo as

pessoas carentes da comunidade, e estimula iniciativas que buscam
propiciar melhores condições de vida à população.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição toma-a
merecedora do título dedaratório de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.431197

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1996.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.436/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.436197, do Deputado Francisco Ramalho, objetiva

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

A proposição foi aprovada no ? tumo, com a Emenda n° 1, cabendo a esta
Comissão, regimentalmente apoiada, sobre ela deliberar conclusivamente no
2° turno.

Cabe-nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A entidade em exame possui caráter filantrópico e tem como principal
objetivo beneficiar os excepcionais, prestando-lhes assistência diversa nas
áreas da educação, da assistência social e do lazer.

Por sua luta para melhorar as condições de vida do excepcional, merece
ela ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.436197 no

20 tumo, na formado vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.436/97

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Itamonte, com sede no Município de Itamonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
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dos Excepcionais - APAE de Itamonte, com sede no Município de Itamonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 1998

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.475/97

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Olinto Godinho, objetiva
declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Kuoshu Tradicional,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Foi a proposição distribuída para exame preliminar à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice a sua tramitação.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O objetivo da Federação que se pretende declarar de utilidade pública é,

entre outros, organizar, dirigir e fiscalizar, em todo o Estado, campeonatos e
torneios de skuoshuo tradicional.

Cumpre observar a importância para a sociedade da criação e da
manutenção de instituições que visem ao desênvolvimento do desporto e
que suscitem o espírito e o convívio comunitários.

Por desenvolver qualidades põitivas nas pessoas, merece a instituição ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão	 -
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.475197 no 1° tumo, na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
José Henrique, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.340/97
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Mauri Torres, objetiva declarar de

utilidade-pública o Grêmio Recreativo Boca Negra, com sede no Município
de João Monlevade.

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
Iterando o posicionamento desta Comissão sobre a matéria, consideramos

justa a outorga do titulo de utilidade pública à entidade mencionada, tendo
em vista sua iniciativa de promover festivais de música e de poesia, bem
como testas carnavalescas e folclóricas, por meio dos quais realiza o
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intercâmbio social e cultural entre os habitantes do Município de João
Monlevade, propiciando-lhes agradáveis momentos de lazer.

Conclusão -
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.340197

no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 1998.
José Henrique, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.412197
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.412/97, do Deputado José Militão, objetiva declarar

de utilidade pública a Associação dos Funcionários Fazendârios da
Superintendência Regional da Fazenda Baixo Rio Grande - AFFARG -, com
sede no Município de Uberaba.

Aprovado o projeto em 1 0 tumo, em sua forma original, cabe agora a esta
-Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 tumo, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento desta Comissão sobre a matéria em pauta,

julgamos relevante declarar de utilidade pública a AFFARG, tendo em vista a
importância de seus trabalhos, voltados para a realização de eventos
culturais e artísticos e de atividades com fins sociais e assistenciais; para a
promoção da confraternização entre seus membros e para a melhoria de
suas condições de vida. Dessa forma, empreende um trabalho de alcance
social incontestável.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.412197

no 20 turno, como proposto.
Sala das Reuniões,11 de fevereiro de 1996.
José Henrique, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE FEVEREIRO DE 1998

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 12/2/98, as seguintes comunicações:
Do Deputado José Militão, dando ciência do falecimento da Sra. Maria

Constança de Figueiredo, em Pouso Alegre, em 811198. (Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Paulo Sctiettino, dando ciência do falecimento do Sr.

Rainulpho, nesta Capital, em 2/1198. (Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 1998

ATA

ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA DE
REPASSES DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NO PERÍODO DOS

ÚLTIMOS DEZ ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO
DOS SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE
DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N° 9.380,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1986, E, AINDA, APURAR OS MOTIVOS QUE

LEVARAM À IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO INSTITUTO
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de outubro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Jorge Hannas (substituindo este ao Deputado
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL), Luiz Fernando Faria,
Gilmar Machado, Carlos Pimenta e Antônio Roberto, membros da
supracitada Comissão. Registra-se, ainda, a presença do Deputado Wilson
Pires. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Luiz Fernando Faria que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes. A Presidência acusa o recebimento do Oficio
n° GP 760197, do Sr. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG, em que
encaminha resultados de auditoria e estudos elaborados pela Divisão de
Recursos Humanos desse órgão, referentes ao Centro Regional de Juiz de
Fora; e de oficio da Sra. Eneide Chaves Moreira, em que solicita
informações sobre as pensionistas do IPSEMG. Em seguida, ô Presidente e
o Deputado Gilmar Machado tecem comentários sobre a viagem realizada
pela Comissão às cidades de Curitiba e Porto Alegre. A Presidência informa
que a reunião se destina a ouvir o Sr. José Maria Borges, a quem passa a
palavra para que faça suas considerações iniciais. Iniciados os debates,
fazem uso, da palavra os Deputados Gilmar Machado, Carlos Pimenta,
Wílson Pires e Miguel Martini, conforme consta nas notas taquigráficas.
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, 4 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Luiz Fernando Faria - Sebastião Costa - Maria

José Haueisen - Anderson Adauto.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 1998

ATA

ATA DA REUNIÃO SOLENE, EM 1612198
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Destinarão da reunião -
Designação de Comissão - Composição da Mesa - Declaração de instalação
- Execução do Hino Nacional - Leitura da mensagem governamental -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - lvo José - Maria Olivia - Adelmo

Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Júlio -.Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Canos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - Leonídio
Bouças - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péflcles Ferreira -
Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wandefley Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20h1 Omin, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião solene à instalação da 4a

Sessão Legislativa Ordinária da 13a Legislatura.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Glycon Terra Pinto,
Geraldo Rezende e Alencar da Silveira Júnior para, em comissão,
conduzirem ao Plenário as autoridades e os demais convidados que se
encontram no Salão Nobre.

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

Exmos. Srs. Arésio Dámaso, Procurador-Geral do Estado, representando o
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Governador Eduardo Azeredo; Desembargador José Artflur de Carvalho
Pereira, representando o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
Desembargador Lúcio Urbano; José Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal
de Justiça Militar do Estado; Deputado Tarcísio Henriques, Secretário da
Justiça; João Ferraz, ex-Presidente desta Casa.

Declaração de Instalação
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes para, de pé,

ouvirem a declaração de instalação da 43 Sessão Legislativa da 13
Legislatura: Declaro instalada a 43 Sessão Legislativa Ordinária da 13
Legislatura.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes para ouvirem o Hino

Nacional.
- Ouve-se o Hino Nacional. (- Palmas.)

Leitura da Mensagem Governamental
• O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral
do Estado, para proceder à leitura da mensagem governamental, por
delegação do Exmo. Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado.

O Sr. Arésio Dârnaso - Exmos. Srs. Deputado Cleuber Carneiro, 1°-Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa, no exercício da Presidência;
Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira, representando o
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador Lúcio Urbano;
José Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado;
Deputado Tarcísio Henriques, Secretário da Justiça; João Ferraz, ex-
Presidente desta Casa; Srs. Deputados, senhoras e senhores. (- Lê:)

Sr. Presidente, no cumprimento do dever constitucional e motivado pelo
compromisso de relatar aos representantes do povo mineiro a situação geral
do Estado e as realizações anuais, envio a essa egrégia Assembléia
Legislativa mensagem em que presto-contas das ações do Governo relativas
a 1997. Inaugurando mais uma iniciativa para dar mais consistência à
prestação de contas e das ações do Governo, encaminho, simultaneamente
a esta mensagem, o balanço geral do Estado.

No terceiro ano de Governo, seguimos firmes a determinação de
consolidar as condições para o desenvolvimento, iniciadas no primeiro ano,
para preparar Minas Gerais para os desafios do século XXI. E 1997 foi o ano
em que firmamos as bases para a criação de um Estado capaz de
impulsionar o desenvolvimento com justiça social e, ao mesmo tempo,
iniciamos a colheita dos frutos das nossas opções.	-

Os resultados no setor educacional, nossa maior prioridade, mostram que
Minas Gerais realiza a mais bem-sucedida e abrangente experiência
educacional do País, com crescente melhoria do rendimento dos alunos, das
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condições de trabalho e da qualidade do ensino, reconhecida no Brasil e no
exterior por instituições como o UNICEF e a UNESCO. Merecem destaque,
ainda, nesse ano, o programa de cooperação educacional entre Estado e
municípios e a ampliação da oferta de vagas no ensino médio. Em 1997, os
recursos destinados à educação representaram 45% das nossas receitas,
quase o dobro da obrigação constitucional, reafirmando claramente a opção
de Minas pela educação.

Dando prosseguimento à consolidação do ambiente necessário ao
desenvolvimento, marcamos 1997 com investimentos em infra-estrutura de
transporte, energia, telecomunicações, melhorias urbanas e saneamento
ambiental, com destaque para as grandes obras do PROSAM, a duplicação
da Femão Dias, num total de R$218.500.000,00, e o lançamento do
Programa Mineiro de Concessões de Rodovias.

Ao lado desses esforços de investimentos, mantivemos um consistente
trabalho de atração de projetos estratégicos, aliado , a um sistemático
programa de promoção e fomento industrial. Nesses 3 anos de Governo, já
contabilizamos quase R$13.000.000.000,00 de investimentos privados.

As sinalizações positivas de Minas Gerais para os investidores podem ser
verificadas através do nível de atividade da economia mineira, que, até o
início do quarto trimestre de 1997, estava 1, 2 ponto percentual à frente do
País, em relação ao mesmo período do ano anterior. No setor industrial, na
mesma ocasião, enquanto Minas crescia 7,1%, a indústria nacional
registrava 5,5%.	 -

No combate às desigualdades sociais, pessoais e regionais, além do
vitorioso programa da educação, houve avanços do Programa Robin Hood,
nosso mais importante instrumento de promoção do desenvolvimento
municipal e regional. Entre 1995 e 1997, enquanto o repasse da cota-parte
do ICMS teve um incremento de 24,79% no Estado, cresceu 410,12% na
Região Administrativa do Alto do Jequitinhonha e 278,82% na do Vale do
Jequitinhonha, por exemplo. Destacaram-se também as ações do Programa
Comunidade Solidária, do Programa de Mobilização de Comunidades e-do
Programa Minas Joga Limpo, do Jaíba 1 e do Somma, que totalizaram
investimentos de R$114.000.000,00 em saneamento ambiental, urbanização
e infra-estrutura agropecuária. A parceria com o Programa Comunidade
Solidária, em vários projetos, representou um aporte de recursos de
R$100.000.000,00 em 1997.

Complementando as ações para a garantia dos direitos constitucionais e de
cidadania, deu-se prosseguimento.. à implantação das políticas relativas à
saúde, à geração de emprego e renda e à segurança pública, das quais
destaco alguns indicadores do desempenho da ação governamental. Na área
da saúde, os consórcios. intermunicipais de saúde envolveram 758
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municípios e uma população de 10.567.092 pessoas, e o Programa Saúde
da Família, com um total de 581 equipes em 309 municípios, abrange
2.324.000 pessoas. O Programa de Qualificação Profissional, em 1997,
treinou 160 mil trabalhadores em todo o Estado, com recursos da ordem de
R$35.700.000,00. Na segurança pública, além dos investimentos em
equipamentos e frota, foram definidas as diretrizes e os projetos estratégicos
da política estadual de defesa social.

As ações de reforma agrária desenvolvidas pelo INCRA e pelo Governo do
Estado a partir de 1996 foram responsáveis pelo assentamento de 6 mil
famílias em 92 projetos de assentamento até 1997. Com o inicio dessa
parceria, em abril de 1996, aos 36 projetos criados até então foram
acrescentados 56 novos projetos. Os conflitos no campo foram negociados
pela Assessoria Especial para a Reforma Agrária do Governo Estadual, o
que resultou em um ano sem conflitos graves, como os ocorridos em outros
Estados.
• Durante 1997 prosseguiram os projetos de reforma do Estado e ajuste
fiscal, iniciados no primeiro ano deste Governo. Além do Programa Mineiro
de Concessões de Rodovias e da privatização do CREDIREAL, acertaram-se
os termos da renegociação da dívida. No final do ano, iniciou-se a operação
do Sistema de Programação, Acompanhamento e Avaliação da Ação
Governamental - SIPAG -, sistema inédito no País para a gestão do gasto
público e avaliação de resultados.

Na permanente busca de contenção de despesa e aumento da receita,
manteve-se firme domínio da parcela sobre a qual o Estado tem poder de
administração. Vale ressaltar a modernização da máquina arrecadadora, o
combate à sonegação de impostos e o controle dos gastos públicos.

Foram muitas as- dificuldades para todo o setor público em 1997,
especialmente para os Governos Estaduais. Os ajustes macroeconômicos
realizados pelo Governo Federal, necessários à manutenção da estabilidade
econômica, atingiram diretamente os Estados, penalizando-os na obtenção
de receitas e no pagamento dos juros das dividas.

O certo éque, apesar das dificuldades enfrentadas pelo setor público, 1997
foi um ano positivo, com realizações decisivas para o desenvolvimento do
nosso Estado.

O harmonioso relacionamento do Poder Executivo com esta Casa,
segundo os princípios da autonomia e independência dos Poderes, eu
enfatizo como decisivo para os resultados do desempenho da ação
governamental na busca de uma Minas Gerais mais rica e sta.

Agradeço a V.Exa. e aos Deputados a cooperação, a solidariedade e o
clima de respeito que pudemos estabelecer.

Palavras do Sr. PresidenteS
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Exmos. Srs. Dr. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do Estado de Minas

Gerais, representando o Governador do Estado, Eduardo Azeredo;
Desembargador José ArtFiur de Carvalho Pereira, representando o
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Lúcio Urbano; Juiz José
Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal de Justiça Militar, Deputado
Tarcísio Henriques, Secretário de Estado da Justiça; Dr. João Ferraz, ex-
Presidente desta Casa, Srs. Deputados; abrimos a 48 Sessão Legislativa
Ordinária da 13a Legislatura sob o signo do otimismo e do desafio. Uma
breve avaliação do último ano autoriza bons prognósticos para 1998.

Em âmbito nacional, o comportamento de nossa economia diante da crise
asiática revigorou a confiança intema e externa no Brasil.

Em Minas, aconteceram conquistas importantes. Na educação,
experimentamos progressos que têm merecido aplausos em todo o País.
Nosso parque industrial cresceu consideravelmente com a multiplicação de
empresas de pequeno e médio porte e com a instalação de grupos
empresariais de peso. No que se refere às condições de infra-estrutura,
estamos assistindo à evolução de obras de vulto, como a duplicação da
Femão Dias.	-

A Assembléia de Minas caminhou a passos largos no projeto de aprofundar
o diálogo com os diferentes setores da comunidade e de tomar-se um
espaço privilegiado de interlocução entre a sociedade e as instâncias de
poder.

Por outro lado, são grandes os desafios que nos esperam. A lógica da
mundialização impõe-se em caráter irreversível ao Estado e à iniciativa
privada, cobrando eficácia e produtividade. O tempo não comporta
promessas e utopias impossíveis. O tempo requer ação e realismo.

Não se pode, entretanto, esquecer que as leis do mercado globalizado têm
que dobrar-se aos imperativos do social: trata-se de uma exigência ética que
não deve ser desprezada. A estabilidade da moeda, por exemplo, trouxe
inegáveis benefícios, que incluem significativa redistribuição de renda e
oportunidades. Permanece, não obstante, a questão do desemprego, que,
nos níveis atuais, já preocupa. Ela demanda uma atenção especial tanto dos
governantes como de todas as forças vivas da sociedade. Precisamos
buscar as soluções para tomar a estabilização econômica compatível com
índices mais altos de crescimento.

Tradicionalmente, a presença de Minas no contexto nacional Sempre se fez
sentir nos momentos decisivos da vida do País. Por isso mesmo, nesta fase
particularmente relevante da -história brasileira, é imensa nossa
responsabilidade.

Esta Casa, em especial, vem-se projetando a cada dia como exemplo da
importância do Legislativo na formulação e avaliação das políticas públicas.
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O parlamento mineiro é hoje um agente político destacado no processo
decisório estadual. Esse fato faz pesarem sobre nossos ombros sérias
exigências.

Conhecemos bem o apelo que um ano eleitoral tem para cada um de nós.
Trata-se de um momento forte da democracia, em que seremos avaliados
em nossas idéias e ações. Há, entretanto, tarefas importantes que não
podem esperar. Por isso, temos pela frente o desafio de conciliar as
atividades pré-eleitorais com uma extensa agenda parlamentar. E a história
que exige de nós uma dedicação redobrada.

A continuidade do programa de privatizações, indispensável à
modernização econômica do Estado, demanda deste Poder uma atenção
constante. A aprovação das reformas constitucionais irá requerer de nós a
criação de condições para sua aplicação no âmbito estadual.

Pretendemos, em 1998, desenvolver ações que assegurem a continuidade
do esforço em favor das prioridades estabelecidas por esta Mesa: o

-aprofundamento da parceria com a sociedade e a interiorização das
atividades da Assembléia Legislativa. Queremos, ainda, caminhar no sentido
de um fortalecimento cada vez maior das comissões, convencidos que
estamos de que elas-são fundamentais ao bom desempenho da instituição.

Estamos conscientes de que o sucesso da próxima legislatura dependerá
em muito de medidas que devem ser tomadas hoje. Por esse motivo,
sentimos que é nossa obrigação enxugar ainda mais as estruturas da Casa e
promover iniciativas que determinem a participação cada vez maior do
Legislativo nas gestões em prol do equilíbrio orçamentário do Estado. Nesse
sentido, procuraremos, antes de tudo, servir aos interesses maiores dos
mineiros. Esperamos poder fazê-lo com o apoio dos nobres colegas
Deputados.

Trabalho e desafios, eis o que nos espera na sessão que ora se inicia.
Temos a certeza dë que, com a ajuda de Deus e em parceria com a
sociedade mineira, saberemos dar as respostas que a comunidade exige de
nós.

A Presidência solicita a atenção dos Deputados para os seguintes
esclarecimentos:

1 - A indicação do líder de bancada deve ser formalizada em ata, cuja
cópia será encaminhada à Mesa da Assembléia até cinco dias após o início
da sessão legislativa ordinária. Enquanto não for feita a indicação, o
Regimento prevê que a Liderança será exercida pelo Deputado mais idoso
da bancada.

Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de 1 por 8
Deputados, ou fração, da respectiva bancada (disposição em vigor do
Regimento Interno anterior).
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Maioria e Minoria não possuem Vice-Líderes.
2 - O bloco parlamentar tem existência por sessão legislativa ordinária. Em

conseqüência, todos os blocos estão desfeitos.
É facultado às representações partidárias, por decisão da maioria de seus

membros, constituir bloco parlamentar, sob liderança comum, vedada a
participação de cada uma delas em mais de um bloco.

O bloco parlamentar será integrado por, no mínimo, um e meio décimos
dos -membros da Assembléia, ou seja, 12 membros (está em vigor a
disposição do Regimento Interno anterior).

A escolha do Líder do bloco será comunicada á Mesa até 5 dias após a
constituição do bloco parlamentar, em documento subscrito pela maioria dos
membros de cada representação partidária que o integre.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos demais

convidados os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo
da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião
especial de amanhã, dia 17, às 9 horas, nos termos do edital de convocação,
e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.471/97

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em análise
propõe seja declarada de utilidade pública a Lira Musical Padre Sérgio
Ribeiro da Paróquia Sagrada Família, com sede no Município de Curvelo.

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice a sua tramitação, deve esta Comissão,
agora, deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação	 --
Sediada em Curvelo, cidade-pólo da grande área sertaneja do vale do rio

São Francisco, a Lira Musical Padre Sérgio Ribeiro da Paróquia Sagrada
Família tem a finalidade de divulgar e preservar a memória cultural das
bandas de música e de desenvolver programas de formação musical.

Empenha-se, ainda, em participar da intensa vida social da cidade e da
região, tocando em suas tradicionais festas populares e religiosas.

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

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.471197
no 1 0 turno, na forma original.	 -

Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 1° . TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.491/97
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n°

1.491197 visa a declarar de utilidade pública a Federação de Taekwon-do de
Minas Gerais, 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 na
forma proposta. Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação
conclusiva, conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A Federação de Taekwon-do de Minas Gerais vem realizando importante

trabalho, mediante a divulgação do esporte e o incentivo ao aperfeiçoamento
do "taekwon-do". -Para a concretização de seu objetivo, organiza
competições, torneios interestaduais e intemacionais, além de zelar pela
aplicação de determinações emanadas pelas entidades de hierarquia
superior.

Em vista da importância de seu trabalho, ela merece ser declarada de
utilidade pública.

•	 Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.491197

no 1 0 turno, nos termos em que foi apresentado.	-
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 1998.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.496197
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

-	 Relatório
De autoria do Deputado Aílton Vilela, o Projeto de Lei n° 1.496197 visa a

declarar de utilidade pública a Creche Menino Jesus, com sede no Município
s	de Nepomuceno.

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 exame no 10

tumo, conforme preceituam as disposições regimentais.
Fundamentação

A mencionada entidade se vem destacando no Município de Nepomuceno
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pelos excelentes serviços prestados; entre eles, destacam-se os voltados
para a proteção à família. Assim, por exemplo, à gestante é fornecida
alimentação e serviços médicos; à criança, educação e toda a assistência
que lhe permita desenvolvimento sadio.

Por sua luta para melhorar as condições de vida da comunidade, merece a
entidade em tela ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.496197 no

1 0 turno, nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.342/97
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

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

por objetivo declarar de utilidade pública o Sindicato dos Artistas e Técnicos
em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais - SATED-MINAS -,
com sede no Município dQBelo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 tumo, na forma apresentada, e, agora,
compete ao presente órgão colegiado apreciar conclusivamente a matéria.

Fundamentação
Reafirmando o parecer favorável ao projeto exarado anteriormente por

esta Comissão, destacamos a importância do SATED-MINAS como órgão
representativo da classe de artistas e técnicos em espetáculos de diversão.

Com efeito, a entidade promove a proteção e a representação legal de
seus associados perante as associações afins e o poder público.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.342197

no 20 turno, na forma do vencido no 1 1 turno.
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, relator.	 -

-	Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.342/97

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões db Estado de Minas Gerais - SATED-MINAS -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Artistas e

Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais - SATED-
MINAS -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



o

E

o,
'o
o

'o
o

rs

357
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.353/97
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.353197, do Deputado Baldonedo Napoleão, objetiva

declarar de utilidade pública a Fundação Tiradentes - FUNTIR -, com sede
no Município de São João dei-Rei.

Aprovado o projeto em 1 0 turno, na sua forma original, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A entidade em exame possui caráter filantrópico e tem como principal

objetivo promover a execução de programas voltados para pesquisa, ensino
e extensão e atividades culturais.

Por levar avante, com êxito, as propostas contidas em seu estatuto,
-merece ela ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.353197

no 20 tumo, como formulado inicialmente.
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 1998.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.388197
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n°

1.388197 visa a declarar de utilidade pública a União Israelita de Belo
Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma proposta, e agora compete
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme prevê o
Regimento Interno.

Fundamentação
- A entidade em exame é sociedade civil, e suas iniciativas estão voltadas
para a preservação das culturas brasileira e judaica.

Para tanto, mantém uma sinagoga e apóia a Escola Israelita Brasileira de
Belo Horizonte.

Por seus esforços em estreitar os laços entre brasileiros e judeus
residentes nesta Capital, merece o títuloS declaratório de sua utilidade
pública.

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

1.388197 no 20 turno, na forma original.
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Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 1998.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.434/97
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Leonídio Bouças, objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Flor de Minas, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Aprovado o projeto no 1 0 tumo, sem emenda, compete agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ele no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

reconhecemos a oportunidade de se declarar de utilidade pública a referida
entidade, devido aos bons serviços que presta ao estimular a prática de
esportes, principalmente o futebol, e ao promover reuniões de caráter social
e cultural, visando ao congraçamento dos moradores do Bairro Ribeiro de
Abreu.	 -

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

1.434197 no 20 tumo, na forma original.
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 1998.
Marco Régis, relator.	 -
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ATA

ATA DA 338a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 1712198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 10 Parte: ia Fase (Expediente): Ata
- Correspondência: Mensagens n°s 251 e 252198 (encaminhando,
respectivamente, os Projetos de Lei n°s 1.594 e 1.595198); Ofício n° 38198,
do Governador do Estado, e ofícios - 23 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.596 a 1.608198 -
Requerimentos dos Deputados Irani Barbosa e Gemido Nascimento (2) -
Comunicações: Comunicações da Comissão Parlamentar de Inquérito para
Investigar, no Prazo de 120 Dias, a Falta de Repasses do Tesouro Estadual
ao IPSEMG, no Período dos Últimos Dez Anos, das Parcelas Referentes à

Contribuição dos Servidores e da Respectiva Cota de Responsabilidade do
Estado, em Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei n° 9.380, de 18 de
dezembro de 1986, e, Ainda, Apurar os Motivos Que Levaram a
Irregularidades no Gerenciamento do Instituto, nos termos ao art. 114 do
Regimento Interno, e dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Carlos Pimenta,
Mauri Torres e José Militão (2) - Oradores inscritos: Discursos dos
Deputados Marcos Helênio, Arnaldo Penna, Carlos Pimenta, Miguel Martini e
Marco Régis - Registro de presença - ? Parte (Ordem do Dia): ? Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: requerimento contido no Ofício n° 8198, do Procurador-Geral
de Justiça; inclusão do Projeto de Lei Complementar n° 24197 em ordem do
dia, para fins do art. 268 da Resolução n° 5.065, de 1990; requerimento do
Deputado Irani Barbosa; inclusão do Requerimento n°2.315/97 em ordem do
dia, para fins do art.- 288 da Resolução n° 5.065, de 1990 - Votação de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Geraldo Nascimento (2);
aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem -

-- Encerramento - Ordem do Dia.
Comparecimento

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

Rezende - Elmo Braz - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Geraldo da Costa Pereira -
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Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - Ibrahim Jacob - lrani Barbosa - Ivair Nogueira - ,João Batista
de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Uma
Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amara] - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 14h15rnin, a lista de

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

1a Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 50-Secretária, nas funções de 21-Secretário,

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

- O Deputado Dilzon Meio, 40-Secretário, nas funções de 1°-Secretário, lê a
seguinte correspondência:	 -

'MENSAGEM N° 251198
Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para objeto de exame e

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que
dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais e dá outras providências.

A presente medida procura adequar a Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais à nova realidade sistêmica do Estado, subsidiando a formulação
de políticas, diretrizes e planos governamentais para o setor, com o objetivo
de alcançar o desenvolvimento integrado dos municípios mineiros.

Para tanto, o projeto de lei reformula a estrutura orgânica daquela
Secretaria, conferindo-lhe outras finalidades e competências.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de elevado apreço e
distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.594/98

Dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado de Assuntos
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Municipais e dá outras providências.

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 0 - A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, criada pela Lei n°
9.427, de 21 de setembro de 1967, com as alterações introduzidas pela Lei
no 10.634, de 16 de janeiro de 1992, passa a ser regida por esta lei.

Art: 20 - A sigla SEAM equivale à denominação Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais.

Capítulo II
Da Finalidade e das Competências

Art. 30 - A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais tem por finalidade
formular a política de desenvolvimento dos municípios, competindo-lhe,
ainda:

- subsidiar a formulação de políticas, diretrizes e planos governamentais,
visando ao desenvolvimento integrado dos municípios;

II - desenvolver ações que visem à integração do município na região e
dos espaços físicos urbano e rural;

III - apoiar e incentivar o associativismo municipal;
IV - promover e apoiar as ações de capacitação profissional de servidores

municipais, orientar e assistir a implementação de novas técnicas e de
tecnologias apropriadas à modernização do governo municipal;

V - compatibilizar planos, programas e projetos federais e estaduais com
os dos municípios;

VI - apoiar a descentralização das ações de governo;
VII - propor, supervisionar e acompanhar a implantação de planos,

programas e projetos de natureza especial, visando ao desenvolvimento
integrado dos municípios;

VIII - elaborar diretrizes e normas de aplicação de recursos provenientes
de fundos federais e estaduais, na sua área de atuação;

IX - identificar recursos alternativos para investimento nos municípios e
articular providências para a sua captação;

X - exercer outras atividades correlatas.
Capítulo III

Da Estrutura Orgânica
Art. 40 - A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais tem a seguinte

estrutura orgânica:
- Gabinete;

II - Auditoria Interna;
III - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalização e Informação;
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IV - Assessoria de Convênios;
V - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
VI - Superintendência de Apoio à Administração Municipal:
a) Diretoria de Treinamento;
b)Diretoria de Orientação e Informação;
VII - Superintendência de Programas e Associativismo:
a) Diretoria de Associativismo;
b) Diretoria de Programas Especiais;
Parágrafo único - As competências das unidades administrativas de que

trata este artigo serão estabelecidas em decreto.
Capítulo IV
Dos Cargos

Art. 50 - Ficam extintos 6 (seis) cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo
DR-06, de provimento em comissão, constantes do Anexo l-B, Quadro II -
Cargos Comissionados, do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado de Assuntos Municipais, a que se refere o Decreto n° 36.033, de 14
de setembro de 1994.

Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo serão identificados em
resolução do Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração,
em conformidade com o disposto no artigo 13 da Lei n° 12.159, de 27 de
maio de 1996.

Art. 60 - Ficam transformados 3 (três) cargos de Diretor II, código MG-05,
símbolo DR-05, de provimento em comissão, constantes do Anexo l-B,
Quadro II - Cargos Comissionados, do Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, a que se refere o Decreto n°
36.033, de 14 de setembro de 1994, em 3 (três) cargos de Assessor-Chefe,
código MG-24, símbolo AH-24, destinados à Assessoria de Planejamento e
Coordenação, Auditoria Interna e Assessoria de Convênios da Secretaria de
Estado de Assuntos Municipais.

Art. 70 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria--de
Estado de Assuntos Municipais, a que se refere o Anexo l-B, Quadro II -
Cargos Comissionados do Decreto n°36.033, de 14 de setembro de 1994, 1
(um) cargo de Assistente de Gabinete, símbolo 1 lA, código EX42, 4 (quatro)
cargos de Oficial de Gabinete, símbolo 9A, código EX02, 4 (quatro) cargos
de Assistente Administrativo, símbolo 9A, código EX06, e 3 (três) cargos de
Assessor II, símbolo MG-12, código AD-12, todos de provimento em
comissão.

Art. 80 - 0 Quadro de Provimento em Comissão do Quadro Especial de
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Pessoal da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, a que se refere o
Anexo IB, Quadro II - Cargos Comissionados do Decreto n o 36.033, de 14 de
setembro de 1994, passa a ser o constante do Anexo 1 desta lei.

Capítulo V
Disposições Finais

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
NU 10- Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO 1
(a que se refere o artigo 9 0 da Lei n° de de de 1997)

ANEXO l-B
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais
QUADRO II- CARGOS COMISSIONADOS

(artigo 20 do Decreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994)
DENOMINAÇÃO S1MB QUAN

DE	O-	
Ti_

Secretário Adjunto	-	01

	

Chefe de Gabinete -	01
Grupo de Direção

Superior
Diretor II	DR-05 03
Diretor 1	DR-06 09

Assessor Chefe Al-I-24 03
Grupo de

Assessoramento
Assessor 1	lOA 04
Assessor II	AD-12 33

Assessor Técnico AT-18 01
Assessor de	AM-1 9 01

Grupo de Chefia

Execução

	

icial de Gabinete 9A	06
Assistente	9A	15

Administrativo
Secretário	liA	40

Microrregional
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Executivo

Assistente de	11A 05"
Gabinete

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos Municipais
e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, dc o art.
102, do Regimento interno.

Publicado de acordo com o texto original.
-	 'MENSAGEM NO252/98*

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exame e deliberação dessa Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso,
que autoriza o Poder Executivo 1a reverter, mediante doação, imóvel rural ao
Município de Machado.

O imóvel de que trata o projeto, situado na localidade de Cadois, foi doado
pelo Município ao Estado em 1950, para a construção de uma escola rural.

O Estado de Minas Gerais, em convênio celebrado com o então Ministério
da Educação e Saúde, -construiu no terreno a Escola Estadual Cadois,
localizada no povoado do mesmo nome, tendo a mesma funcionado até
1988, quando ocorreu a sua desativação e a conseqüente ociosidade do
imóvel.

Daí o pleito do Município de Machado, que pretende utilizar o imóvel nos
seus serviços, caso consiga a sua reversão. A postulação é justa e merece a
acolhida do Governo.

A Secretaria de Estado da Educação, consultada a respeito, manifestou-se
favoravelmente à sua liberação, uma vez que a demanda escolar daquela
localidade está sendo atendida pela Escola Estadual Fundamar.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu
alto apreço e especial consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
-	PROJETO DE LEI N° 1.595198

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Machado imóvel que
menciona.

Art. V - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Machado imóvel rural situado na localidade de Cadois, constituído de terreno
com 13.612n 2 e respectiva benfeitoria, com 153,10rW de área construída,
confrontando com propriedades de Miguel Albano Maciel, João Ananias
Gonçalves ou seus sucessores e com o córrego Maria do Carmo, havido por
doação, conforme escritura transcrita sob o número 5.146 do livro 3-H, folhas
196, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Machado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiçà 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 N° 35195*

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 1998.
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Meus cumprimentos. Com satisfação, venho à presença de V. Exa. indicar

o Deputado Péricles Ferreira dos Anjos, parlamentar que, atendendo à sua
vocação política, tem honrado sua carreira de homem público e se
destacado pela seriedade profissional, para exercer a função de Líder do
Governo nessa egrégia Casa.

Certo de que com esta iniciativa contribuo para a harmonia entre os
Poderes do Estado e a permanente cooperação entre o Governo e a

-Assembléia, visando exclusivamente ao engrandecimento de Minas Gerais,
sirvo-me também da oportunidade para renovar a V. Exa. meus sentimentos
de estima e elevada consideração.

Eduardo Azeredo,-Governador do Estado de Minas Gerais."
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Aluísio Pimenta, Reitor da UEMG, em atenção ao Requerimento n°

2.193197, do Deputado Anderson Adauto, fornecendo informações acerca
dessa instituição. (- Anexe-se ao Requerimento n°2.193/97.)

Do Sr. Onofre de Oliveira, Coordenador-Geral da Região Administrativa do
Vale do Paranaíba, agradecendo convite para participar da reunião solene de
instalação da 4a Sessão Legislativa Ordinária da 13a Legislatura.

? Fase (Grande Expediente)
Apresentação-de Proposições

O Sr. Presidente (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°1.596/98

Dispõe sobre a substituição gradual da frota oficial de veículos do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar[. 1 0 - A frota oficial de veículos leves será composta exclusivamente por

.J	unidades movidas a combustível proveniente de fonte renovável.
§ 1 0 - Na aquisição de veículo, com vistas a substituição ou acréscimo à

frota oficial, será observado o disposto no 'caput M deste artigo.
§ 20 - 0 Estado terá um prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de
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publicação desta lei, para proceder à substituição integral dos veículos leves
que compõem a frota oficial.

Art. 20 - Na locação de veículos leves para uso oficial, somente serão
utilizadas unidades movidas a combustível de fonte renovável.

Art. 30 - Todo veículo leve, com capacidade de motorização superior a
1.000cm3 (mil centímetros cúbicos), adquirido por pessoa física com
incentivos fiscais ou qualquer outro tipo de subvenção econômica, deverá
ser movido a combustível de fonte renovável.

Parágrafo único - Exclui-se da obrigatoriedade prevista no "caput" deste
artigo o veículo destinado a portador de deficiência física.

Art. 40 - o Poder Executivo regulamentará, esta lei no prazo de 90
(noventa) dias, a contar 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, 5 de fevereiro de 1998.
Ronaldo Vasconceilos
Justificação: O Brasil desenvolveu, na década de 80, uma admirável

tecnologia para produção de álcool hidratado e de veículos movidos a esse
combustível, tendo em vista a elevação do preço do petróleo no mercado
mundial, naquele período. O carro a álcool tomou-se, então, um grande
atrativo, chegando a representar-cerca de 90% da produção dos veículos de
pequeno porte. Superada a crise do petróleo no início da década de 90, o
preço da gasolina baixou sensivelmente, tomando desvantajosa a utilização
do álcool como combustível. Diante do desinteresse dos consumidores e da
falta de estímulo governamental, as montadoras reduziram drasticamente a
produção de carros a álcool. A frota de veículos movidos a esse
combustível, desde então, está se tomando sucata.

E fato que o Brasil não é auto-suficiente em petróleo, dependendo,
portanto, do mercado externo. A experiência da crise num passado não tão
remoto deveria servir de incentivo para a pesquisa e o aperfeiçoamento dos
processos de exploração de combustíveis alternativos. Este projeto de- lei
visa a pêmiitir que a tecnologia brasileira para produção de álcool não seja
desprezada, sobretudo num momento em que a maioria dos países
desenvolvidos investe na busca de fontes alternativas de energia.

Nos primeiros meses de 1997, o consumo de álcool no País caiu 17%,
retração que provocou prejuízo de R$513.000.000,00 para osetor sucro-
alcooleiro. No âmbito - do Governo Federal, o conjunto de medidas
determinando a substituição gradativa dos veículos oficiais por unidades
movidas a combustíveis alternativos, a chamada frota verde", chega num
momento critico para o setor de álcool. De acordo com dados da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA -, até
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outubro de 1997, foram vendidos apenas 900 carros a álcool. Isso
corresponde a 0,1% do total de veículos leves comerciálizados no ano. Em
1996, esse percentual foi de 0,5% e, em 1995; de 3,2%. Nossa proposição
vem, assim, amparar os produtores de álcool, que enfrentam sérias
dificuldades e, também, estimular a continuidade da produção nacional de
carros a álcool.

Outro aspecto que deve ser ressaltado é o fato de o projeto representar um
compromisso com a ecologia. É preciso levar em consideração que o álcool
hidratado é comprovadamente combustível menos poluente que a gasolina,
além de provir de um recurso natural renovável: a cana-de-açúcar. O Brasil
dispõe de condições extremamente favoráveis para a obtenção de álcool
carburante, como tecnologia própria, vasta extensão de solos e luminosidade
abundante, fatores que permitem o plantio da cana em larga escala, em,
praticamente, todas as regiões do País. Essa produção, além de ser
suficiente para atender à demanda interna e gerar excedentes exportáveis, é

-fonte inconteste de divisas e empregos.
Por ser oportuno, informamos que, com a mesma finalidade deste projeto,

embora sem o caráter coercitivo da lei, existem os Decretos Estaduais n°5
21.245, de 23/7/81r-e 23.001, de 3118183, os quais, ao disporem sobre a
aquisição de veículos automotores pelas entidades da administração,
estabelecem preferência para os veículos movidos a álcool.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 185,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.597198
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com a Empresa Brasileira

de Correios e Telégrafos - EBCT.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com a

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT -, para que órgãos
públicos estaduais localizados em distritos, vilas ou povoados sejam
responsáveis pela guarda de correspondência endereçada a seus moradores.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se apenas aos distritos,
vilas e povoados que não disponham de agência da EBCT.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de janeiro de 1998..-
Maria José Haueisen
Justificação: Todos os que conhecem o interior do Estado sabem que um

dos problemas enfrentados pelos moradores da zona rural é o isolamento.
Se, por um lado, os meios de comunicação invadem as residências por meio
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de aparelhos de rádio ou televisão, por outro, a correspondência endereçada
a essas pessoas raramente encontram seu destinatário.

Isso acontece porque, via de regra, as cartas e os telegramas enviados
para moradores da zona rural ficam retidos na respectiva agência dos
Correios, até que seu destinatário os procure. No entanto, na maioria das
vezes, o destinatário sequer sabe que algum amigo ou parente está tentando
fazer contato com ele.

Como Deputados Estaduais, conhecemos melhor que ninguém essa
realidade. Gastamos generosas somas de recursos públicos com
informativos a respeito de nossos mandatos e, infelizmente, a cada nova
edição, recebemos de volta em nosso gabinete um volume razoável de
correspondência encaminhada a eleitores da zona rural, com a indicação

procurada".	-
No entanto, dificilmente encontraremos um distrito, vila, povoado ou

qualquer aglomerado urbano que não tenha escola, posto de saúde ou outro
órgão público estadual. Essas instituições poderiam perfeitamente receber
da agência dos Correios a correspondência endereçada à localidade,
facilitando a vida dos moradores.

Dessa forma, propomos este projeto de lei e esperamos contar com o
apoio dos demais Deputados desta Casa.

- 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°1.598/98
Declara de utilidade pública a Associação Filo-Beneficente de São Gonçalo

do Rio Abaixo - AFBSGRA -, com sede no Município de São Gonçalo do Rio
Abaixo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Filo-Beneficente

de São Gonçalo do Rio Abaixo - AFBSGRA -, com sede no Município de São
Gonçalo do Rio Abaixo.	 -

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Associação Filo-Beneficente de São Gonçalo do Rio

Abaixo, fundada em 218188, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que
tem por objetivo prestar assistência social a famílias carentes.

As suas iniciativas incluem o combate à fome e à pobreza, bem como o
desenvolvimento de programas que visam a integrar os membros da
comunidade no mercado de trabalho.
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Além do mais, implementa eventos culturais, contribuindo com o

aprimoramento da sociedade.
Esta solicitação é, portanto, de fundamental importância para que a

Associação, valendo-se das prerrogativas quelhe confere o título pretendido,
possa dar prosseguimento ao seu trabalho, expandindo os programas sociais
desenvolvidos junto ao povo de São Gonçalo do Rio Abaixo.

- 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°1.599/98
Declara de utilidade pública o Grupo Ministério de Assistência Renovadora,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0. - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Ministério de

Assistência Renovadora com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1996.
Wanderley Ávila
Justificação: O Grupo Ministério de Assistência Renovadora foi fundado

em 11/1/91. Trata-se de entidade de cunho espiritualista, assistencial e
beneficente, que tem por finalidade estudar o espiritismo umbandista e
praticar a caridade.

Com o título de utilidade pública estadual, o Grupo visa a ampliar seu
trabalho assistencialista junto aos mais carentes, tendo como parceiros
órgãos públicos do Estado.

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

PROJETO DE LEI N° 1.600198
Declara de utilidade pública o Órgão Assistencial Infantil Miriã.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o órgão Assistencial Infantil

Miriã, com sede no Município de ltuiutaba.
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.
Geraldo Rezende
Justificação: O órgão Assistencial Infantil Miriã, de ltuiutaba, tem-se

destacado naquele município entre as instituições dedicadas à assistência
social, à promoção da educação, da cultura e do lazer, à defesa da saúde e



370
à assistência médico-odontológica às pessoas carentes.

De caráter assistencial, a entidade funciona desde 1988, e sua diretoria é
formada por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos
ocupados.	 -

Em vista dos benefícios que a entidade proporciona à comunidade do
município, solicitamos o apoio de nossos ilustres pares para aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.601198
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Hospital São

Sebastião de Inhapim, com sede no Município de Inhapim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente

Hospital São Sebastião de Inhapim, com sede no Município de Inhapim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as -disposições; em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 1998.
Durval Ângelo
Justificação: A Sociedade Beneficente Hospital São Sebastião de Inhapim,

fundada em 17)7148. tem como finalidade principal manter e administrar o
hospital que a denomina, para atender, abrigar e socorrer indigentes,
prestando um grande serviço a toda a comunidade do Município de lnhapirn,
motivo pelo qual contamos com o apoio dos nobres Deputados desta Casa
para a aprovação desta proposição.

- 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.

PROJETO DE LEI N°1.602/98
Declarade utilidade pública a Associação Pró-Melhoramento do Bairro

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

Melhoramento do Bairro Pilar, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Au. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 1998.
Durval Ângelo
Justificação: A Associação Pró-Melhoramento do Bairro Pilar, fundada em

3014/78, vem trabalhando ininterruptamente em beneficio dos Bairros Pilar e
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Olhos d'Água, conquistando, em conjunto com a comunidade, a abertura e a
pavimentação de ruas, a construção de escola, de centro de saúde e de
passarela e a instalação, das redes elétrica e de-água e esgoto.

Pela luta da entidade pela melhoria das condições de vida daqueles que
procura representar é que esperamos contar com o apoio dos membros
desta Casa para a aprovação desta 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 Interno.

PROJETO DE LEI N°1.603/98
Declara de utilidade pública o Centro de Assessoria aos Movimentos

Populares e Sindicais do Sul de Minas - Sapucai, com sede no Município de
Pouso Alegre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar!. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Assessoria aos

Movimentos Populares e Sindicais do Sul de Minas - Sapucaí, com sede no
Município de Pouso Alegre.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 1998.
Durval Angelo	 -
Justificação: O Centro de Assessoria aos Movimentos Populares e

Sindicais do Sul de Minas - Sapucai, entidade com sede no Município de
Pouso Alegre, fundada em dezembro de 1985, tem o fim de assessorar as
entidades sindicais e ligadas aos movimentos populares, de modo a
consolidá-las. Nos últimos anos, tem trabalhado prioritariamente em três
frentes: trabalho na zona rural, valorização da mulher é educação e
formação para a cidadania.

Diante do exposto e reconhecendo o grande serviço prestado pela entidade
a seus filiados, esperamos contar com o apoio dos nobres membros desta
Casa para a aprovação da 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 ar!. 103, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.604/98
Declara de utilidade pública a Fundação Guairá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar!. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Guairá, com sede

no Município de Andrelândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 30 - Revogam-se as disposições em contrário..
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Sala das Reuniões, 30 de janeiro de 1998.
José Maria Barros
Justificação: A Fundação Guairá é entidade sem fins lucrativos, que tem

por objetivo a fixação do homem no campo, incentivando o uso do solo e dos
recursos naturais e preservando a natureza para o desenvolvimento auto-
sustentável dos moradores da região. Além disso, a instituição contribui para
a melhoria do nível sócio-educativo da coletividade, dando especial atenção
às crianças e aos idosos.

A entidade preenche os requisitos da Lei n° 5.830, de 6112171, necessários
à declaração de utilidade pública, conforme pode ser constatado pela
documentação apresentada.

Em face do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.605/98
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Comunidade de Conquista,

com sede no Município de Conquista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Comunidade

de Conquista, com sede no Município de Conquista.
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. -
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
José Militão
Justificação: A referida Associação é entidade civil de caráter filantrópico,

sem fins lucrativos, cujo objetivo é desenvolver ações referentes à proteção
da saúde; ao combate à fome e à pobreza; à integração de seus
beneficiários no mercado de trabalho; à divulgação da cultura e do esporte.

Seu estatuto está devidamente registrado, e a entidade está em pleito e
regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo as suas finalidades
estatutárias. Sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não auferem
remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos.

Por esses motivos, é justa a declaração de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 186, c/c o art. 103, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI f'4° 1.606198
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Rosário, com sede no Município de Conquista.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Bairro Rosário, com sede no Município de Conquista.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
José Militão
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Rosário, com sede e

foro na cidade de Conquista, é uma entidade civil de caráter filantrópico,
sem fins lucrativos, cujo objetivo é dar assistência social à população carente
do Bairro Rosário e adjacências, apoiando todas as iniciativas que visem à
promoção social, esportiva, econômica, política e de lazer da população
local, sem distinção de nacionalidade, cor, sexo, estado civil ou credo
religioso.

Seus estatutos estão registrados no Cartório de Registro de Pessoas
-Jurídicas da Comarca de Conquista, no livro A, a fis. 81 V, sob n° de ordem
68, datado de 30)7196. Conforme atesta o Delegado de Polícia do município,
a Associação está em pleno e regular funcionamento desde 1716195,
cumprindo suas finalidades estatutárias, e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que não auferem remuneração pelo exercício dos cargos
que ocupam.

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

PROJETO DE LEI N° 1.607198
Declara de utilidade pública a Associação Ester Rosa - Centro de Nutrição

e Assistência à Criança Pobre de Lagoa da Fazenda, com sede no Município
de Ninheira.

A Assembléia Legislativa do Estado-de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ester Rosa -

Centro de Nutrição e Assistência à Criança Pobre de Lagoa da Fazenda,
com sede no Município de Ninheira.

Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n°

12.541, de 1° de julho de 1997.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Leonidio Bouças
Justificação: A Associação Ester Rosa - Centro de Nutrição e Assistência à

Criança Pobre de Lagoa da Fazenda é uma entidade sem fins lucrativos,
com sede no Município de Ninheira.

Fundada no ano de 1993, tem como finalidade, promover e coordenar
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ações filantrópicas na região e adjacências.

Os serviços ou benefícios prestados não visam a fins lucrativos, e os
membros de sua diretoria nada percebem pelas atividades que realizam.

O projeto de lei tem também como objetivo revogar a Lei n° 12.541, de
1 017197, que declarou de utilidade pública a referida Associação, dando-a,
porém, como sediada no Município de São João do Paraíso.

Ocorre que a Associação tinha passado a ter sede no Município de
Ninheira, a partir da emancipação do distrito do mesmo nome.

Assim sendo, esperamos que seja declarada de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

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

PROJETO DE LEI N° 1.608198
Define forma de grafia de nome de município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica definida como sendo MPiumhi" a única forma de se grafar o

nome do município.
Parágrafo único - A grafia a que se refere o "caput" deste artigo será

utilizada em todos os documentos públicos do Estado.
Au. 20 - O Instituto de Geografia Aplicada - IGA - adotará as providências

administrativas necessárias para- que sejam comunicados todos os órgãos e
entidades competentes, para que adotem o disposto nesta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. -
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Rêmolo Aloise
Justificação: Existem dúvidas e controvérsias sobre a forma correta de se

grafar o nome do Município de Piumhi. Assim sendo, a presente proposição
tem como objetivo normalizar e unificar a forma de grafia, evitando-se o
desencontro de informações, especialmente nos documentos oficiais.

O projeto de lei atende às reivindicações da população do município e-não
traz repËtcussões de natureza financeira para os cofres estaduais, devendo,
portanto, ser aprovado nesta Casa.	 - -

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 186, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Irani
Barbosa e Geraldo Nascimento (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

Parlamentar de Inquérito para Investigar, no Prazo de 120 Dias, a Falta de
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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, nos
termos do art. 114 do Regimento Interno, e dos Deputados Alberto Pinto
Coelho, Gados Pimenta, Mauri Torres e José Militão (2).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz, é

um prazer estarmos aqui, de volta; Srs Deputados, Sras. Deputadas, público
presente, profissionais da imprensa, solicitei minha inscrição logo no dia de
início dos trabalhos legislativos, oficialmente, porque vou ler uma
correspondência que encaminhamos à OAB para esclarecimento, sobre a
qual vamos tecer comentários. Quero que fique esclarecido, de uma vez por
todas, essa questão das taxas judiciárias, que já nos vem tumultuando muito.

Estão tentando impingir a responsabilidade desse aumento abusivo,
absurdo, ao PT, mais especialmente a esta Liderança, que, agora, estou
transferindo ao Deputado Gilmar Machado. Entretanto, tenho de fazer este
esclarecimento. Fizemos uma correspondência ao Diretor do Departamento
de Cultura da OAB, dizendo que, em dezembro de 1997, a Assembléia
Legislativa aprovou o Projeto de Lei n° 1.548197 - de que todos se lembram -

o qual alterou a Lei n° 6.763175, que tratava do aumento das taxas
judiciárias. O Projeto de Lei n° 1.548, entre outros assuntos, também cuidava
das taxas judiciárias. O assunto repercutiu, no início deste ano, a partir da
manifestação do Presidente da OAB, Dr. Marcelo Leonardo, a quem
admiramos e respeitamos, mas entendemos que foi mal informado e está
equivocado na sua avaliação. Ele encaminhou a ação, depois, argüindo a
constitucionalidade desse aumento. Em entrevista ao "Jornal do Advogado",
e em pronunciamento de posse, esse representante, Dr. Marcelo Leonardo,
citou a emenda da Bancada do PT como responsável pelo aumento, que
também consideramos abusivo, das taxas judiciárias.

A Bancada do PT sente-se na obrigação de elucidar essa questão,
considerando que houve equívoco do Presidente da OAB ao creditar aos
parlamentares do PT tal responsabilidade. Com relação a esse fato,
desejamos esclarecer que, após vinte anos sem que tal taxa fosse cobrada
dos usuários da justiça, o Governo Estadual decidiu estabelecê-la. A
Bancada do PT posicionou-se contrária à proposta de aumento, sendo voto
vencido no Plenário da Assembléia. Criou-se a taxa, cujo valor era o mesmo
para qualquer causa, grande ou pequena. Dois anos depois, o Governo
Azeredo enviou novo projeto ao Legislativo, reajustando a taxa a partir de
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urna tabela nominal, considerada socialmente injusta.

O projeto original enviado pelo Executivo, que tramitou no semestre
passado, apresentava uma tabela com os valores em moeda corrente e por
faixas. No entanto, ao fazer os cálculos em percentual sobre os valores
máximos, a Bancada do PT constatou que o aumento proposto penalizava
aqueles que advogam pequenas causas. Enquanto causas no valor de
R$1.000,00 pagariam 4,8%, aquelas acima de R$300.000,00 pagariam 0,3%.

Para se contrapor a essa situação, a nossa Bancada, por meio da nossa
iniciativa, propôs uma nova tabela na qual reduzia o percentual cobrado nas
pequenas causas e estabelecia progressividade para aquelas maiores. Ações
de R$1 .000,00 passariam, pela nossa proposta, a pagar 0,5%, ou seja, meio
por cento, e as acima de R$300.000,00 pagariam os 2%. A emenda original
apresentada pelo PT garantia-uma taxa de valor menor para ações de
valores próximos a R$300.000,00, beneficiando, portanto, os setores mais
carentes da sociedade. Numa causa de R$10.000,00, por exemplo, o valor
da taxa, pela proposta do Governador Eduardo Azeredo, era de R$375,00,
enquanto a proposta do nosso partido apresentava o valor de R$200,00.

A matéria foi discutida- nas comissões temáticas e a forma original da
nossa emenda foi rejeitada. Não sei por que estão tentando dizer que a
nossa emenda aumentou esses valores. O nosso companheiro e amigo
Deputado Amaldo Penria, que foi o relator, poderá dizer se a nossa emenda
foi aprovada ou não. Foram apresentadas várias propostas, e eu disse que o
iobby" do Executivo esteve aqui o tempo todo. Uma assessora ficou o
tempo todo aqui rodeando, elaborando tabelas, e agora nós levamos a
responsabilidade por esses aumentos.

Passou o percentual de 0,5% para 1% para causas de até R$1.000,00 e
fixou percentuais de até 2% para causas de maior valor. A Bancada do PT
tentou estabelecer a progressividade a fim de evitar que os postulantes das
pequenas causas fossem penalizados em relação aos demais, por causa
desse aumento.

Após a manifestação da OAB-MG, o Govemo Estadual decidiu rever o
valor dataxas. Para a Bancada do PT, é salutar que se trave tal discussão,
tendo em vista que existem controvérsias entre a entidade, o Tribunal 4e
Justiça e a AMAGIS. À época da tramitação da matéria, a OAB-MG
compareceu à Assembléia, mas não se manifestou sobre o assunto. De fato,
estavam atentos à manutenção de parte dos recursos das taxas
extrajudiciais para entidades da área da justiça, no projeto que tratou do
aumento de custas e emolumentos, e se esqueceram da tabela que o
cidadão teria que pagar.

A proposta original do Executivo sobre as taxas dos serviços extrajudiciais
simplesmente extinguia o repasse de percentuais do valor recolhido a
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entidades dos advogados e servidores da justiça. Aí é que estava a
preocupação do Dr. Marcelo Leonardo, quanto ao que a OAB iria perder se
se cortassem esses repasses.

Não foi a emenda do PT que provocou a situação, pois esta bancada
tentava melhorar um projeto complexo, em meio a tantos outros enviados
pelo Governo no seu pacote fiscal. Os parlamentares do PT têm como
prática ouvir as entidades da sociedade civil envolvidas em cada matéria
que tramita na Assembléia, a fim de tentar melhorar o impacto de medidas
impopulares que freqüentemente são enviadas a esta Casa pelo atual
Governador do Estado.

Para a Bancada do PT, a emenda apresentada era melhor do que o projeto
original, que estabelecia a taxa mínima de R$48,00. As entidades, sempre
respeitadas por nós, foram omissas no debate durante a tramitação da
matéria, mais preocupadas em garantir os recursos públicos destinados à
corporação.

Fizeram, sim, corporativismo e não defenderam em momento nenhum o
contribuinte, o cidadão que tem a preocupação de resgatar seus direitos na
justiça.

Esta discussão -retomará á Assembléia nos próximos dias e os
parlamentares do PT não se furtarão de intervir na tramitação da matéria,
cumprindo seu papel de aperfeiçoar a legislação e evitar que o ônus recaia
sobre o contribuinte. Desde já, convidamos as entidades, especialmente a
OAB-MG, o Dr. Marcelo Leonardo, para acompanharem os trabalhos e,
desta vez, retribuírem a contribuição que o cidadão tem dado ás instituições
da categoria, que hoje recebem recursos da arrecadação dessas taxas.

A história da OAB e do PT foi marcada pela solidariedade na luta em
defesa da democracia, dos direitos e das garantias do cidadão, da liberdade
de imprensa e, principalmente, na defesa dos menos favorecidos. Por isso é
oportuno saudar a diretoria recém-empossada da OAB-MG e estreitarmos
ainda mais esta parceria histórica. Entretanto, consideramos importante que
a verdade dos fatos seja tomada pública.

Não aceitamos em hipótese nenhuma essa tentativa de confundir e dizer
que fomos responsáveis por esse reajuste. Apresentamos, sim, emenda, que
não foi aceita, que foi rejeitada. A OAB esteve nesta Casa para discutir, mas
ficou preocupada com o valor do repasse que seria feito para a Caixa dos
Advogados, com o valor que seria repassado para a OAB, para a AMAGIS,
para o Ministério Público e outros. A preocupação foi com isso e não com o
contribuinte. Não aceitamos de forma nenhuma essa pecha.

Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz, precisamos ter cuidado com os
nossos assessores aqui da Casa também, porque um Assessor Legislativo
desta Casa levou essa informação para a OAB, como se eu fosse o
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responsável por ela.

Isso quero cobrar de público. Esta Casa tem excelentes assessores,
consultores, pessoas responsáveis, mas, lamentavelmente, esse Assessor
equivocou-se e levou a informação, como se eu tivesse apresentado aquela
tabela, que a imprensa divulgou.

O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Caro Deputado Marcos
Helénio, gostaria de solidarizar-me com a Bancada do PT, porque,
realmente, fui testemunha da proposta que foi apresentada pelo Partido dos
Trabalhadores para melhorar o projeto em defesa da população.

Gostaria de cumprimentá-lo por trazer também à discussão a questão do
"lobby" que a OAB fez aqui, para que as taxas extrajudiciárias continuassem
sendo repassadas para manter um hospital particular para os advogados de
Minas Gerais. A OAB, neste momento, é a instituição menos indicada para
apresentar falhas numa lei, porque ela veio aqui defender a sua parte no
repasse. E a população, por mais um ano, vai ter que sustentar um hospital
para os advogados.

Apresento, mais uma vez, a minha solidariedade à Bancada do PT.
O Deputado Marcos Halênio - Agradeço ao Deputado João Batista de

Oliveira, que foi o autor da proposta que extingue esses repasses. Na última.
hora, acabou ainda tendo uma sobrevida para esse ano de 1998. Fico à
vontade para dizer, na condição de bacharel em direito e advogado, que
estou sendo crucificado pela OAB em razão de uma mentira que foi levada
para a OAB e para todas as subseções. Isso começou aqui na Casa, por
meio de um Assessor, que mentiu. O Dr. Marcelo Leonardo está equivocado.
Que ele venha aqui agora, para travarmos debate e corrigirmos essas falhas.

O Govemo precisa se preocupar com outras coisas que vamos discutir ao
longo do ano, como a questão do ágio do Banco de Crédito Real, que foi
vendido por R$118.000.000,00 para o BCN e que, 30 dias depois, foi
vendido pelo BCN para o BRADESCO por R$240.000.000,00. São essas
questões que deveriam ser discutidas na Casa e que vamos resgatar. Muito
obrigado.

* - SerTi revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna.	-.
• Deputado Amaldo Penna* - Sr Presidente, Deputado Romeu Queiroz;

Srs. Deputados; Sras. Deputadas...
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Deputadõ, vou pedir a

atenção de V. Exa por apenas 30 segundos, para, como Líder do PDT,
desejar a todos um bom retomo.... A todos, boas-vindas, e que esta Casa
continue com a harmonia que nós deixamos no ano passado. Muito
obrigado.

0 Deputado Arnaldo Penna* - Senhores; tendo conhecimento de matéria
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publicada no "Diário da Tarde" de 6/2/98, senti por bem estar nesta tribuna
sem nada previamente escrito para esclarecimentos que entendo oportunos,
especialmente porque também sou advogado, militante até pouco tempo, e
me vi referido nessa matéria, atribuída ao Deputado Marcos Helênio. (- Lê:)

"Diante de afirmações  de que teria sido responsável pela elevação
exagerada das taxas judiciárias como autor de emenda ao projeto remetido
pelo Governo e votado pela Assembléia Legislativa em dezembro, o
Deputado Marcos Helênio (P1) respondeu que os donos de cartórios e
assessores do Govemador fizeram lobby na Assembléia e se aproveitaram
da confusão na Casa, no final do ano passado, para modificar as coisas. O
Deputado explicou que 'o Govemo colocou uma assessora para ficar nas
comissões da Assembléia, infiltrando-se na atuação legislativa com a maior
facilidade'. O Deputado afirmou que à emenda apresentada por ele, além de
ser mais justa que o projeto original apresentado pelo Executivo, nem foi
aprovada na Assembléia. 'A tabela de preços foi deturpada pelo relator,

= Deputado Arnaldo Penna, que fez modificações em cima da minha emenda.
Nãõ estou entendendo por que as críticas à minha pessoa, se na verdade a
emenda do partido nem foi aprovada'.".

Peço vênia ao Deputado Marcos Helênio para dizer a ele que faltou à
verdade na matéria que aparece nesse jornal. Não fui relator do projeto em
nenhuma das comissões, apenas na redação final. De fato, apresentei uma
emenda ao projeto, em Plenário, mas dizia respeito tão-somente à forma de
recolhimento das taxas, que seria feito para o Tesouro do Estado. Faltou à
verdade o Deputado Marcos Helênio, então Líder do PT.

Tenho em mãos o relatório que foi apresentado na comissão pelo
Deputado Ajalmar Silva. Nele, ainda contrariamente ao que disse o
Deputado Marcos Helênio, a sua emenda foi acolhida. Está aqui: a Emenda
n° 20, também de autoria do Deputado Marcos Helênio...

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) t- Deputado Arnaldo Perna; fui
consultar, chequei, verifiquei, e o senhor poderia corrigir foi aprovada na
forma de subemenda, que não é da minha autoria.

O Deputado Arnaldo Penna* - Vou ler o texto inteiro: a Emenda n° 20,
também de autoria do Deputado Marcos Helênio, deve ser admitida na forma
da Subemenda n° 1, que teve uma mínima alteração. Mas o texto, no seu
conteúdo principal, foi do Deputado Marcos Helênio. Não há que se negar
isso, está aqui: na forma da Subemenda n° 1, uma vez que a alteração dos
valores da Tabela J, relacionada à cobrança da taxa judiciária, atende aos
princípios da capacidade contributiva. Em conseqüência, ficam prejudicadas
a Emenda n° 3 e a Subemenda n° 1.

A emenda do Deputado Marcos Helênio foi apresentada com o seguinte
teor. (- Lê:) "Dê-se a seguinte redação ao art. 40: Art.40 - Fica cilada a Tabela
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J, anexa à Lei no 6.763, de 26112/75, nos seguintes termos: Tabela J -
lançamento e cobrança de taxa judiciária a que se refere o art. 104 da Lei n°
6.763, de 26112/75. Valor da causa em reais: até--R$`1.000,00: 0,5%. De
R$5.000,00 até R$10.000,00: 1,5%. Acima de R$10.000,00: 2%". Essa é a
emenda do Deputado Marcos Helênio e a subemenda, que foi aprovada da
seguinte maneira: esse é o ali. 40 do projeto, com a seguinte redação - "Fica
criada a Tabela J... etc. Tabela J: valor da causa em reais: até R$5.000,00 -
1%. Acima de R$5.000,00 até R$10.000,00 - 1,5%. Acima de R$10.000,00 -
2%".

Foi a tabela apresentada como emenda do Deputado Marcos Helênio, que
teve uma pequena alteração, mas não há que se tirar a responsabilidade de
quem a tem, muito menos há que se debitá-la a alguém que não a tenha, por
um erro que tenha sido cometido. A verdade é que...

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Arnaldo Penna, V.
Exa. sempre se sobressai pelo seu carisma, pelo seu trabalho. Esta é uma
Casa parlamentar e uma Casa da verdade. Fico numa situação muito
delicada e gostaria de dirigir-me a V. Exa., primeiro, para parabenizá-lo pela
sua palavra. Entretanto,. para questionar como, às vezes, projetos tão
importantes chegam de afogadilho e ficamos demorando na apreciação e
jogando a responsabilidade um em cima do outro, porque, na verdade,
votou-se nesta Casa, e, graças a-Deus, ficou registrada a oposição deste seu
companheiro: um projeto que o Governador terá que repensar agora, porque
inviabilizou para a classe média totalmente...	-

O Deputado Arnaldo Penna* - O Governador já remeteu o projeto para
corrigir o engano que nasceu da emenda do Deputado Marcos Helênio e que,
não posso negar, como acredito que a grande maioria desta Casa também
não pode, foi votado por esta Casa. Mas não há que se atribuir a
responsabilidade do ato a outra pessoa. O projeto já chegou a esta Casa,
alterando as tabelas que foram aprovadas aqui, no final do ano passado.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - A emenda piorou ou amenizou
o projeto?

O Deitztado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte) - Considero que mais
importante do que definirmos quem é o responsável pela emenda é a
Assembléia Legislativa reconhecer que a proposta de taxas elevadas
dificulta o encaminhamento da justiça; por isso e nisso, todos nós,
Deputados do PT, concordamos, este é o momento de rever o que foi
votado. Sabe-se que, depois de votado um projeto nesta Casa, ele já não
pertence ao autor, e, sim, à Casa. E fundamental que esta Casa, de maneira
acelerada, acolha a proposta do Governador, votando-,a para resgatar para o
Poder Judiciário a possibilidade de acelerar o processo e fazer justiça em
relação às taxas judiciárias.
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O Deputado Arnaldo Penna* - Agradeço a sua intervenção, mas gostaria

de lembrar a V. Exa., que também é um Deputado atuante do PT, que foi o
PT que remeteu à OAB justificativas querendo eximir-se da
responsabilidade que, originariamente, é da Liderança do PT. E muito mais,
quero dizer a V. Exa. que não é justo que o Deputado Mamas Helênio, em
entrevista, queira debitar a mim o ônus de seu ato, muito menos admitir que
ele venha a esta tribuna, como veio há pouco, dizer que sua emenda foi
rejeitada. Também não é verdade. Ê preciso que todos entendam que o ato
é da Assembléia Legislativa, e a responsabilidade originária é do Deputado
Marcos Helénio, que não tem como fugir a ela, muito menos querendo
atribuí-Ia a outra pessoa.

Agradeço aos Deputados a honra de me terem ouvido com atenção. Quero
dizer ao Deputado Marcos Helênio que acho que é dever de sua consciência
buscar o redator dessa matéria e corrigi-Ia e, se possível, corrigi-la também
junto à OAB, entidade a que pertenço, demonstrando ser capaz de fazer
justiça. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu

Queiroz, Srs. Deputados, senhores e senhoras, gostaria, ao iniciar meu
pronunciamento desta tarde, num ano difícil como é o ano eleitoral, de fazer
um apelo, para que esta Casa, incluindo-me como forma de autocrítica,
tenha um comportamento diferente daquele que temos observado em
Brasília. Na semana passada, Sus. Deputados, estive em Brasília, e a
impressão que se tem ao entrar na cidade éde que Brasília encontra-se toda
voltada para as eleições deste ano. Praticamente nada funciona na Capital
deste País. Nas estruturas ministeriais, nos gabinetes parlamentares, em
Brasília o pensamento que hoje vigora gira em tomo das eleições. Tudo se
faz em nome das eleições deste ano. Esperamos que aqui, em Belo
Horizonte, as coisas não ocorram da mesma forma.

Queremos que esta Casa não perca o contato com as suas propostas e
-- com seus propósitos e que o Governo do Estado não perca o controle

administrativo neste começo de ano, para que o Estado possa crescer e
desenvolver-se. E que as nossas ações sejam voltadas para os interesses da
grande maioria do povo mineiro, das nossas cidades, principalmente, do
interior.

Gostaria, Sr. Presidente, Sus. Deputados, -neste primeiro contato, de fazer
outro alerta: trata-se do grande problema envolvendo a saúde pública no
Estado de Minas Gerais. O jornal 1-laje em Dia", o "Estado de Minas" de hoje
e a grande imprensa do interior alerta para a situação desesperadora por que
passa o povo de Minas Gerais com relação à dengue. Está sendo
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configurado e comprovado pelos órgãos de saúde pública deste Estado e do
País que em Minas Gerais, aqui na Capital e principalmente no interior do
Estado, estamos vivenciando uma verdadeira epidemia.

Belo Horizonte apresenta milhares de casos. A periferia de Belo Horizonte,
as regiões de Contagem e Betim estão passando por uma situação
extremamente difícil e desesperadora. São milhares de pacientes que não
estão podendo trabalhar, viver sua vida normal, porque estão acamados com
os sintomas da dengue. Em Montes Claros, a minha cidade, em 85% dos
bairros periféricos existe um índice de contaminação superior a 40% da
população. Na cidade de Verdelândia - e nós temos o prazer de ter aqui o
seu Prefeito, Sr. José de Tide, cidade de 5 mil habitantes, mais de 3•mil
pessoas estão com os sintomas da dengue; em Capitão Enéias, mais 50%
das pessoas; em Manga, no extremo Norte de Minas, às margens do São
Francisco, mais de 60% das pessoas. E o pior de tudo é que não estamos
vendo nenhuma atitude objetiva que venha a colocar fim nessa situação
desesperadora. Estive, na semana passada, com o Secretário Rafael
Guerra, e ele me dizia que Minas Gerais teria para receber do Govemo
Federal a quantia de R$8.300.000,00, que seriam repassados em julho de
1997. Até a presente data, só foram repassados R$1.900.000,00, ou seja,
estamos há sete meses esperando uma manifestação do Governo Federal
para que Minas possa tornar alguma atitude. E se não fosse a eficiência do
Secretário Rafael Guerra, teríamos aqui uma situação muito pior, teríamos,
pelo menos, 10 vezes mais o número de pessoas infectadas. Corremos o
risco de ter aqui em Minas Gerais os casos de dengue hemorrágica, que é
fatal e que vai matar muita gente se atitudes não forem efetiva e
rapidamente tomadas. O Secretário Rafael Guerra está entre a cruz e a
espada. Está passando por uma situação extremamente complicada e difícil.
Se ele manda mais recursos do Tesouro para uma cidade, para que possam
ser tomadas medidas mínimas, há acusações de que ele estaria
privilegiando este ou aquele município. Aliás, na semana passada, foi
estampado na imprensa desta Capital que ele estaria passando mais
dinheiro -para Montes Claros, em troca de favorecirnento político. Nunca o
Secretário Guerra conversou sobre política com o Prefeito Jairo Ataí qe ou
com qualquer um dos Deputados representantes de Montes Claros. E um
absurdo o que fazem. Nós não temos procuração para defendê-lo, mas é
necessário que o façamos, porque Minas Gerais está passando por uma
situação difícil. O pior de tudo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que quem
está pagando a CPMF não sabe para onde estão indo os milhões de reais
arrecadados aqui em Minas Gerais. No começo do ano passado,
encaminhamos um requerimento ao Ministério da Saúde, solicitando o envio
de boletins com informações sobre o assunto, para que pudéssemos prestar
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esclarecimentos aos Prefeitos de todos os municípios e ao povo mineiro, que
paga compulsoriamente esse imposto. Em contrapartida, observamos
notícias dessa natureza e observamos que 80% da população dos pequenos
municípios está sofrendo e sendo penalizada no meio dessa epidemia, sem
que ações práticas e objetivas sejam tomadas.

Queremos, em nosso nome e em nome da Comissão de Saúde, da qual
fazemos parte, que o Governo de Minas, por intermédio do Secretário Rafael
Guerra, possa pronunciar-se publicamente, mostrando seu esforço e, ao
mesmo tempo, cobrando essas ações para que Minas Gerais não venha a
ter grande parte de sua população infestada pelo Aedes Aegypti. A dengue,
até agora, graças a Deus, ainda não matou ninguém, mas corre-se o risco de
termos no nosso meio e nas nossas famílias pessoas contaminadas pela
dengue hemorrágica, que vai matar muita gente e será uma grande epidemia
neste principio de 1998.

Não podemos aceitar e não aceitamos, em nome do Norte de Minas, em
=nome de Belo Horizonte e em nome do povo mineiro, esse descaso, essa
falta de sensibilidade e essa falia de ação prática em favor, principalmente,
das pessoas que moram no interior e na periferia de Belo Horizonte. Muito
obrigado.	=

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Marlini.
• Depútado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas ocupantes das galerias, profissionais da imprensa, neste
primeiro pronunciamento que estamos fazendo nesta sessão legislativa,
gostaria de aproveitar para saudar todos os parlamentares, nobres pares
desta Casa, os técnicos desta Casa, enfim, todos aqueles que irão conviver
conosco durante mais este ano aqui na Assembléia Legislativa. Queremos
desejar que os trabalhos desta Casa sejam bastante profícuós e que todos
possam cumprir a sua missão, realizando-se como pessoa humana e
também em um plano maior, de buscar mais justiça, mais igualdade e mais
solidariedade para toda a sociedade mineira.

Temos um Cardeal, e essa é a razão que me traz nesta tarde para
ressaltar o fato que nos honra a todos, enquanto mineiros.

Nos dias 21 e 22 deste mês realizar-se-ão na Basílica de São Pedro em
Roma, presididos pelo Santo Padre João Paulo II, atos litúrgicos alusivos à
sagração do nosso Arcebispo D. Serafim Femandes de Araújo como
Cardeal, junto com mais outros clérigos de outros continentes.

Para o Brasil, e especialmente para nós, mineiros, e de maneira particular
para o mundo cristão e católico, a sagração como Cardeal do nosso
Arcebispo tem significado muito especial, consideradas as elevadíssimas
funções que desempenhará como membro do Sacro Colégio Cardinalício,
especialmente no que tange a acompanhar as decisões do Santo Padre para

EI
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o direcionarnento e a orientação da Igreja Católica no mundo inteiro,
particularmente neste momento de tantas convulsões socioeconômicas,
políticas, religiosas e culturais que afetam tremendamente toda a
humanidade.

Os que de perto acompanhamos a visão e a missão pastoral do nosso
Arcebispo, sabemos das virtudes que adornam a sua profunda e
inquestionável vocação sacerdotal, toda ela voltada principalmente para o
serviço incansável ao povo de Deus.

Esse seu serviço ao povo de Deus leva a marca de uma opção realmente
preferencial pelos pobres, como demonstra, ano após ano, a forma como ele
organiza e realiza as Campanhas da Fraternidade, isto é, pregando,
promovendo debates, seminários, cursos, enfim, eventos que mobilizam
toda a sociedade.

O seu apelo pela justiça social é sistemático e constante, interpelando a
todos, como tem acontecido aqui, nesta Casa, nas oportunidades em que
tem vindo nos prestigiar e debater conosco assuntos de extrema importância
para a Nação, para o nosso Estado e para a Arquidiocese de Belo Horizonte.

Outro de seus apelos constantes é pelo envolvimento de nós, leigos, nas
tarefas políticas e sociais à luz da nossa fé e inspirados na doutrina social da
Igreja, como verdadeiros agentes de mudança e transformação social, e pela
participação efetiva da . sociedade nos assuntos que dizem respeito ao seu
destino.

Antes de Dom Serafim, o nosso Estado foi honrado cora a elevação ao
cardinalato de dois preeminentes mineiros, mas eles foram deslocados para
serem titulares de dioceses em outros Estados.

Primeiramente, Sua Eminência Cardeal Dom Carlos Carmelo Vasconcelos
Mota, que foi titular da Arquidiocese de São Paulo.

Depois, Sua Eminência Cardeal Dom Lucas Moreira Neves, neste
momento, Primaz do Brasil, Presidente da CNBB e titular da Arquidiocese de
Salvador.

Mas Sua Eminência Cardeal Dom Serafim Femandes de Araújo será o
pnmeiroCardeal mineiro residente, titular de uma Arquidiocese em nosso
Estado, elevando a seis o número de Cardeais da Igreja Católica brasileira.
E quem sabe se daqui a pouco Belo Horizonte não se converte em mais uma
sede cardenalícia, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e
Brasília?

"Uma missão para mim e uma honra para Minas Gerais. Minha vida
sempre foi de missões, e ser Cardeal será mais uma missão". Eis as
palavras com que D. Serafim recebeu a notícia de sua elevação a Cardeal,
com a simplicidade e a humildade que lhe são características, mesmo sendo
um homem tão estudioso ede tão alta formação filosófica e religiosa, com
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mestrados em Teologia e em Direito Canônico na Pontifícia Universidade
Gregoriana de Roma, Itália, entre 1945 e 1951.

Desde sua ordenação sacerdotal em Roma; em 1213149, sua ascensão
hierárquica tem sido constante, o que só acontece em função de méritos
acumulados. A sua sagração episcopal aconteceu em 715159, em
Diamantina. Em 30111182, foi promovido a Arcebispo-Coadjutor e, em 512186,
a Arcebispo Metropolitano. Finalmente, Sua Santidade o Papa João Paulo II
anunciou para o mundo, da Praça de São Pedro, em Roma, sua elevação a
Cardeal, marcando os dias 21 e 22 deste mês, sábado e domingo próximos,
como datas para sua sagração cardenalicia.

Senhores, isso tudo só foi possível em função de uma rica trajetória
religiosa como Pároco em Gouveia e Curvelo; Capelão Militar do 3 0 Batalhão
da Polícia Militar do nosso Estado; Diretor de Ensino Religioso na
Arquidiocese de Belo Horizonte; docente de Ensino Religioso, de Direito
Canônico e de Cultura Religiosa; Reitor da Universidade Católica de Minas
Gerais; membro do Conselho Federal de Educação; Presidente da Câmara
de Ensino Superior; Presidente da Associação Brasileira de Escolas
Superiores Católicas, membro do Comitê Consultivo do Centro Regional
para o Ensino Superior na América Latina e Caribe - CRELSALC-UNESCO -
e Presidente da Regional Leste II da CNBB.

Sr. Presidente e colegas parlamentares, o tempo é curto demais para uma
apresentação merecidamente detalhada do perfil de quem foi elevado a tão
afta dignidade na hierarquia da nossa Igreja Católica em nível universal.

Quero reservar muitas outras ponderações a seu respeito para fazê-las na
presença dele, numa homenagem especial que este Poder Legislativo deve
render-lhe, no seu retomo de Roma, no próximo dia 28.

Para isso, concluo meu pronunciamento requerendo â Mesa a realização
de uma sessão plenária especial, anunciada através da mídia e aberta ao
público, para homenagear Sua Eminência o Cardeal D. Serafim Femandes
de Araújo, com o mesmo calor humano com que os diversos setores da
sociedade o homenagearão na sua chegada, no Aeroporto da Pampulha, por
volta das 15 horas. D. Serafim continuará em uma carreata até a Praça da
Liberdade, onde lhe será feita uma homenagem pública especial pelo Poder
Executivo, e finalmente se dirigirá ao Palácio Episcopal Cristo Rei.

Assim sendo, cabe a este Poder Legislativo, também, manifestar-se e
render merecida e justa homenagem a Sua Eminência o Cardeal D. Serafim
Femandes de Araújo. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ficamos felizes

quando, no decorrer dos pronunciamentos desta tarde, tivemos a
oportunidade de saber que alguns dos nossos pontos de vista coincidem com
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os de Deputados sensatos ou de setores do Governo que procuram o melhor
para a sociedade.

Nesse sentido, dizemos que votamos contrariamente ao projeto das taxas
judiciárias à época de sua tramitação nesta Casa e o fizemos em
consonância com a nossa consciência, por uma posição anterior ao nosso
mandato parlamentar, já quando Prefeito de uma cidade no Sul de Minas,
porquanto já naquela época era alertado por minha esposa, advogada
militante, de que não era possível cobrar do cliente maior valor, porque as
custas já eram pesadas, onerosas.

Por esse motivo, fomos criticados por alguns parlamentares, que disseram
que iríamos nos prejudicar, porque, sistematicamente, o painel registrou o
nosso voto em branco para 36 emendas desse projeto. Mas estávamos
votando de acordo com nossa consciência, porque, se estávamos contra o
projeto, também teríamos que votar em branco todas as emendas.

Também gostaria de fazer coro com outro tema, abordado pelo Deputado
Miguel Martini, quando exalta a assunção de Dom Serafim Femandes de
Araújo ao cardinalato da Igreja Católica, pela importância que o fato
representa para Belo Horizonte, Minas Gerais e o Brasil. E, nesse sentido, já
protocolamos um requerimento, pedindo que esta Casa se congratule com o
nosso Cardeal.

Mas o motivo que nos traz a esta tribuna e pelo qual aguardávamos
ansiosamente a reabertura dos trabalhos parlamentares, antes que ocorresse
um novo massacre no Golfo Pérsico, é a nossa preocupação, indignação e,
muito mais ainda, a nossa revolta pela atual ordem mundial, em que um país
que assume a hegemonia do planeta se julga no direito de invadir,
massacrar e chacinar outros povos.

E, para minha surpresa, hoje, o"Jornal do Brasil" publicou um artigo do
jornalista Moacir Wemeck de Castro, cujo título é Anunciada" e que
começa assim. (- Lê:)

Em meio aos nossos problemas, uma atenção displicente se volta para a
cena mundial, como se lá fora só interessassem as bolsas despencantes, os
capitais voláteis e os namoricos da Casa Branca. No entanto, está para
estourar uma guerra no Oriente Médio, sete anos depois da Tempestade-no
Deserto, agora batizada (ó imaginação!) de Trovão no Deserto".

No artigo, o jornalista tem a oportunidade de citar o grande filósofo e
pensador americano Noam Chomsky, que recentemente esteve no Brasil;
ele já chamava a Guerra do Golfo, de 1991, com todo aquele estardalhaço,
aquela união em tomo dos Estados Unidos da América, de chacina. Nós,
seres humanos comprometidos com a espécie, não poderemos jamais
pactuar com uma chacina, um massacre que se tenta perpetrar novamente
no Golfo Pérsico, porque se diz que há lá um arsenal de armas químicas, um
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arsenal de armas de destruição em massa. Tudo mentira, propaganda
enganosa, propaganda leviana de uma potência mundial que detém, em seu
arsenal de guerra, armas muito mais potentes, arsenais muito mais potentes
e mortíferos para liquidar com a humanidade.

E a mim não vão enganar os Estados Unidos da América. Não terei a
preocupação jamais de procurar um visto de entrada para aquele país,
porque o vejo com desdém. Não tenho a menor preocupação de, um dia,
buscar um visto de entrada para os Estados Unidos da América, como o
nosso Deputado Federal Gabeira vem fazendo, se humilhando para
consegui-lo. Prefiro continuar vendo o Beto Carrero, no Sul, e outros que ele
vai criar no Brasil. Não estou preocupado em conhecer a Disneylândia nem
em dar o meu dinheiro para quem já explora muito os países latino-
americanos, os países do Terceiro Mundo.

Falo hoje, nesta tribuna, com a coerência de quando fui Prefeito de uma
pequena cidade do Sul de Minas, na época da eclosão da Guerra do Golfo

= Pérsico, em 1991. Tive a coragem de estampar no trio elétrico da Prefeitura,
para o carnaval que se realizaria naquele ano, que justamente coincidia com
a época da guerra, um painel que transmitia a minha imaginação. Tenho
criatividade, embora não tenha o dom para ser desenhista, para ser artista
plástico ou qualquer outro dessa natureza. Naquela época, o desenhista
pintou, no trio elétrico da Prefeitura, para que o povo entendesse o que era,
um demônio com chifres proeminentes e rabo, com um tridente
massacrando um árabe indefeso. E questionávamos: "Hoje, o Iraque; ontem,
a Coréia, o Vietnã, o Panamá, Granada e a Líbia".

E ora vejam, Sr. Presidente, Srs. Deputados: esse pais teve a coragem, o
despropósito de invadir uma ilha tão indefesa como Granada, apenas para
mostrar o seu poderio militar.

Que diremos amanhã, se houver uma invasão da floresta amazônica? Não
estamos longe desse dia.

E eu fico preocupado com o comportamento do povo norte-americano, por
um detalhe muito simples. Há poucos dias, com relação ao episódio da
execução da condenada Carta Tucker, eu os comparava às hordas dos
circos de Roma, que aplaudiam quando os cristãos era jogados aos leões.
Momentos antes da sua execução, do lado de fora, a barbárie norte-
americana, não apenas o governo, mas o próprio povo, estampava cartazes
relacionados àquela condenação.

Aquilo me preocupou muito, Sr. Presidente, Srs. Deputados, porque uma
pessoa que tinha passado 14 anos nos corredores da morte já pagara muito
pelos seus dois crimes, que não queremos aqui atenuar nem defender.
Entretanto, nos momentos que antecediam sua execução, sofria com a
zombaria de seu próprio povo, que pedia a sua morte até através de
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cartazes simples como: sBye bye, Cada Tucker". E nós comparamos aquilo
com o momento em que os cristãos eram jogados aos vorazes leões do circo
romano, e a população, delirantemente, queria ver o sangue correr e a vida
ser exterminada.

E cremos que Clinton deseja o apoio do povo americano no sentido de que
eles não vejam apenas esses filmes de horror que eles exportam para o
Brasil e para outros países: uma violência que insufla mais violência. No
entanto, eles querem passar para todo o mundo não mais esses filmes de
Rambo e outros personagens americanos, mas, sim, querem passar, ao
vivo, cenas de um Iraque massacrado pelas poderosas armas de guerra que
eles possuem. E nós ficaremos do lado de fora, indiferentes e até pasmos,
presenciando aquelas cenas de horror e, ao mesmo tempo,
confortavelmente sentados erw nossos sofás ou repousando em nossos
leitos, assistindo ao massacre de seres humanos sem a indignação e a
revolta que deveríamos ter. No momento, apenas alguns países convalidam
essa pretensa invasão do Iraque: os Estados Unidos, ao lado de seus
colonizadores - os antigos 'quake" ingleses - e de seus descendendes
australianos, e até com a_mediocridade argentina - Argentina que sofreu um
massacre na Guerra das Malvinas e que, por bajulação, por se julgar aliada
extra-OTAN, se oferece para ajudar na Guerra do Golfo. Isso, para mim, é
uma colocação muito irónica.

Mas nós, brasileiros, precisamos firmar nossas convicções. O Governo
brasileiro precisa dizer, pela via diplomática, que é contr&a ação militar,
respeitando o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Governo
brasileiro precisa se firmar com mais autoridade e dizer com mais firmeza
que o Brasil abomina a violência, que o Brasil é um país que prega a paz,
que seu povo é um povo pacifico, que deseja, sim, a paz como sinônimo da
ordem mundial, e não a violência de uma hegemonia que deseja a paz às
custas de massacre e de chacinas de pobres indefesos. Muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em nosso Plenária do

SenadorFrancelino Pereira, ex-Governador do Estado de Minas Gerais, e o
convida a tomar assento à mesa.	 -

23 Parte (Ordem do Dia)
-	1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr.- Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

passa à ? 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 de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião ordinária.
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações
apresentadas nesta reunião pelo Deputado Alberto Pinto Coelho - indicação
do Deputado Gil Pereira para substituir o Deputado Luiz Fernando Faria,
como membro efetivo, na Comissão Parlamentar de Inquérito Para, no
Prazo, de 120 Dias, Apurar a Instalação e a Exploração de Garimpos nos
Rios do Território do Estado de Minas Gerais e Seus Efeitos Devastadores e
Corruptorres (Ciente. Designo. A Área de Apoio às Comissões. Cópia às
Lideranças.); e pela 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 1956,
e, Ainda, Apurar os Motivos Que Levaram a Irregularidades no
.Gerenciamento do Instituto - informa a conclusão dos seus trabalhos e

=encaminha relatório final (Ciente. Publique-se.).
- O teor do relatório final é o seguinte:
RELATÕRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,

PARA, NO PRAZO-DE 120 DIAS, INVESTIGAR 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 15

DE DEZEMBRO DE 1986; E, AINDA, APURAR OS MOTIVOS QUE
LEVARAM A IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO INSTITUTO,

DIAGNOSTICADAS PELA COMISSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM MARÇO DE 1997

Sumário
1 - Introdução
1.1 - Antecedentes da CPI
1.2 - Objetivos da CPI
1.3 - História do IPSEMG
2 - Desenvolvimento dos trabalhos
3 - Análise da situação
3.1 - Problemas financeiros
3. 1.1 - A descentralização autárquica
3.1.2 - A composição das receitas e breve histórico
3.1.3 - A questão orçamentária
3.1.4 - Afetação do produto da arrecadação ao orçamento autônomo da

seguridade social
3.1.5 - 0 patrimônio imobiliário



3.1.6 - A dívida do Estado para com o IPSEMG
3.1.7 - Providências relativas à dívida
3.2 - Problemas estruturais, administrativos e gerenciais
3.3 - Problemas da assistência à saúde
3.3.1 - Rede assistencial e produção de serviços
3.3.2 - Hospital Governador Israel Pinheiro - HGIP
3.4 - Problemas previdenciários
3.4.1 - Convênios com os municipios
4- Conclusões
4.1 - Da Previdência
4.2 - Da gestão
4.3 - Da assistência à saúde
4.4 - Dos convênios com os municípios
4.5 - Das pensões
4.6 - Do acordo para o pagamento do débito
4.7 - Dos repasses e da recomposição da reserva de caixa
4.8 - Da questão patrimonial
4.9 - Da compensação financeira prevista no § 2 0 do art. 202 da

Constituição Federal
4.10 - Da questão orçamentária
4.11 - Da arrecadação direta dos recursos pelo IPSEMG
4.12 - Das inspeções do Tribunal de Contas
4.13 Da compra e distribuição de medicamentos	-
4.14 - Das providências
5 - Anexos
1 - Resumo dos depoimentos e das exposições colhidas
2 - Relatório das visitas realizadas
3 - Documentação analisada
4 - Proposições legislativas
1 - Introdução
1.1 - Antecedentes da CPI
Em 815197, foi encaminhado ao Presidente da Assembléia Legislativa, nos

termos regimentais, requerimento assinado por mais de 113 dos membros
desta Casa, tendo como primeiro signatário o Deputado Gilmar Machado, no
qual se solicitava a constituição de uma CPI com a finalidade de investigar a
falta de repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, nos últimos dez anos,
das parcelas referentes à contribuição dos servidores e da cota de
responsabilidade do Estado, bem corno de apurar irregularidades no
gerenciamento do Instituto.

Como justificação para a abertura da CPI, foram relacionados diversos
motivos, todos eles apontados no relatório final da Comissão Especial
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anteriormente criada, entre os quais figuram irregularidades administrativas,
necessidade de mudança no gerenciamento do Instituto e uma divida do
Estado no valor de aproximadamente R$800.000.000,00 (oitocentos milhões
de reais).

O problema da dívida do Estado já havia sido verificado em 1986, quando
uma auditoria da Secretaria de Estado da Fazenda apurou que, na época, o
Tesouro Estadual já repassava com atraso as contribuições dos servidores,
assim como as cotas de sua responsabilidade.

Acrescente-se ainda, como motivo para a instalação da CPI, o fato de ter
sido aprovada, na reunião plenária final do Fórum Técnico sobre a
Seguridade Social do Servidor Público do Estado de Minas Gerais, realizado
em março do corrente ano, a idéia de que se solicitasse ao Poder Legislativo
a constituição desta Comissão.

O requerimento foi deferido pelo Presidente da Assembléia na mesma data
em que foi apresentado, ficando constituída esta CPI, integrada pelos

= Deputados Miguel Martini, eleito Presidente; José Braga, eleito Vice-
Presidente; Sebastião Costa, designado como relator; Luiz Fernando Faria,
Anderson Adauto, Gilmar Machado e Canos Pimenta. Para membros
suplentes, foram designados os Deputados Alencar da Silveira Júnior,
Roberto Amaral, Bilac Pinto, Alberto Pinto Coelho, Antônio Roberto, Maria
José Haueisen e Ermano Batista.

1.2 - Objetivos da CPI
O objetivo principal da CPI é investigar a falta de repasses do Tesouro

Estadual ao IPSEMG nos últimos dez anos, apurando suas conseqüências.
Além disso, ela pretende fazer um levantamento dos problemas
administrativos, gerenciais e estruturais da autarquia.

A Comissão propôs-se também estudar a questão da seguridade social do
servidor público do Estado e buscar uma solução adequada para o problema.

1.3 - História do IPSEMG
Em 619112, a Lei n° 588 criou a Caixa Beneficente dos Funcionários

Públicos do Estado, sob a fiscalização e a administração da então Secretaria
das Finanças.

Destinava-se a Caixa Beneficente a socorrer o funcionário público inválido
ou a família daquele que falecesse, contando para tanto com a receita
constituída pelo produto de um dia de vencimento dos funcionários públicos
em atividade ou aposentados.

Posteriormente, a Lei n°681, de 1219116, trouxe novas disposições sobre a
Caixa Beneficente, mas foi o Decreto n° 6.600, de 915124, que a remodelou,
alterando-lhe a denominação para Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais e dando-lhe personalidade jurídica própria.

A entidade recebeu sua atual denominação de Instituto de Previdência dos
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Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - por meio da Lei n o 1.195.
de 23112154, que continha o seu estatuto.

Atualmente o IPSEMG é regido pela Lei n° 9.380, de 18112186, e em seu
estatuto, aprovado pelo Decreto n° 26.562, de 19/2/87, ficou estabelecido
que ele é pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica.

As prestações beneficiárias asseguradas pelo IPSEMG estão relacionadas
no art. 18 da Lei n°9.380, de 1986, qúe assim dispõe:

"Açt. 18- São benefícios e serviços:
- quanto aos segurados:

a) auxílio natalidade;
b) assistência financeira e habitacional;
II - quanto aos dependentes:
a) pecúlio;	 -
b) pensão;
c) auxilio-reclusão;
d) auxílio-funeral;
III - quanto aos beneficiários em geral:
a) assistência médica e farmacêutica;
b) assistência odontológica;
c) assistência complementar,
d) pecúlio especial".
2 - Desenvolvimento dos trabalhos
A CPI, buscando sempre o melhor desempenho de suas. funções, ouviu

inúmeros depoimentos, realizou viagens e analisou documentos.
Foram ouvidos pela Comissão:
- Sr. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG, o qual, por três vezes,

compareceu a reuniões da CPI, em uma delas para participar de um debate;
- Sr. João Heraldo dos Santos Lima, Secretário de Estado da Fazenda;
- os seguintes Superintendentes, ex-Superintendentes, Diretores e ex-

Diretores do IPSEMG: Srs. Carlos Antônio Barroso Mourão, Sandoval
Geraldo Coelho, João Augusto Pereira do Amaral, Rui Romano Barbosa,
Manha Teixeira Domingues, Ricardo de Andrade, Cláudio Frederico de
Souza, Álvaro Marcílio Júnior, Antônio Alves Primola, Antônio Femandes
Dutra Filho, Eduardo Femandes Pinto Coelho, Peter Joviano Coutinho e
Roberto Pimentel Dias;

- Sr. Fued José Dib, Conselheiro do Tribunal de Contas;
- Sr. Antônio Sérgio Tonet, Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio

Público;
Sr. Luiz Carlos Magalhães Peixoto, ex-Secretário Nacional de

Previdência Social e Previdência Complementar,
- Sr. João Roberto Rodarte, graduado em estatística, atuário e consultor;



393
- Sr. Virgílio Balão Neto, Presidente da Associação das Empresas com

Planos de Saúde Autogeridos - ASASPE -;
- Sr. José Prata de Araújo, membro do Conselho Estadual da Previdência

Social;
- Sras. Maria Neves dos Santos e Flávia Neves Soares, da Associação de

Pensionistas do Estado de Minas Gerais.
A CPI realizou também viagens e visitas de inspeção, deslocando-se, em

primeiro lugar, para o Triângulo a fim de verificar o atendimento do IPSEMG
em Monte Carmelo, Uberaba e Uberlândia.

Foi realizada, também, uma reunião em Montes Claros com o objetivo de
ouvir Prefeitos e demais lideranças políticas do Norte de Minas sobre os
convênios celebrados entre os municípios e o IPSEMG para prestação de
serviços de saúde e assistência previdenciária aos funcionários públicos
municipais e seus dependentes.

A CPI esteve ainda no Sul do País, em Curitiba e Porto Alegre, com a
:finalidade não só de pesquisar novos modelos de seguridade social para o
servidor público, mas também de conhecer o Hospital de Clinicas de Porto
Alegre, instituição considerada modelo no gênero em todo o Brasil.

O Hospital Governador Israel Pinheiro, em Belo Horizonte, recebeu uma
visita da CPI para verificação do serviço de marcação de consultas, do
ambulatório, do serviço médico de urgência, do setor de internação e outros.

A CPI recebeu e analisou farta documentação sobre o IPSEMG. Foram
examinados, para citar apenas alguns, o relatório da inspeção realizada pelo
Tribunal de Contas, documentos contábeis, dados relativos aos servidores na
ativa e aos aposentados, relatório de bens patrimoniais e dados relativos à
assistência à saúde.

3 - Análise da situação
3.1 - Problemas financeiros
O IPSEMG foi concebido a partir de um plano de custeio estabelecido pela

técnica atuarial, com balizamento nos orçamentos de receita e despesa. Por
ser unidade da administração indireta do Estado, na forma de autarquia, seu
orçamento .é uma peça de planejamento compatibilizada com o orçamento
geral do Estado, aprovado nos termos constitucionais anualmente, e de
acordo com as normas da Lei Federal n°4.320, de 1713164.

O regime adotado é o de repartição do capital de cobertura, o que significa
que o Instituto recebe e paga as despesas programadas. O que sobra
constitui a reserva técnica, destinada a cumprir compromissos futuros e os
surgidos dos riscos contratados e não previsíveis de todo.

Esse conjunto integrado de ações é de iniciativa do Poder Executivo e
destina-se a assegurar os direitos relativos à saúde, às pensões e aos
demais auxílios de caráter social, regendo-se pelos princípios da
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universalidade de cobeu-lura (universalidade subjetiva) e atendimento
(universalidade objetiva), da igualdade ou equivalência dos benefícios, da
unidade de organização, da descentralização da gestão administrativa, do
caráter democrático e da solidariedade financeira, na qual a sociedade
financia de forma direta ou indireta, por meio de orçamento público, que
prevê contribuições dos servidores e do Estado.

3.1.1 - A descentralização autárquica
O IPSEMO, constituído legalmente como autarquia, age por direito próprio

e com autoridade pública, na medida do "jus imperi' que lhe foi outorgado
pela lei que o criou.

Sendo um ente autônomo, não há subordinação hierárquica da autarquia
para com a entidade estatal a que pertence, porque, se isso ocorresse,
anularia seu caráter autárquico:-Há uma vinculação à entidade matriz, que,
por isso, passa a exercer um controle de legalidade, expresso no poder de
correção finalistica do serviço autárquico.

Isso significa também que os bens e as receitas do IPSEMG não se
confundem com os bens e as receitas da administração direta a que se
vincula, devendo ser por ele exclusivamente geridos.

Todavia, a administração financeira do Instituto encontra-se integralmente
vinculada ao caixa único do Tesouro do Estado.

Ferido está o seu poder de auto-administração, uma vez que a Secretaria
de Estado da Fazenda está gerenciando e utilizando os recursos destinados
à entidade, cuja finalidade é tão-somente prestar assistência previdenciária
aos servidores públicos mineiros.

O Regime do Caixa Único
A Lei Federal n° 4.320, de 1713164, que estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, determina, em seu ar[. 56,
que "o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao
princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para
criação de caixas especiais".

No plano estadual, a Lei n°6.194, de 2611/73, alterada pela Lei n° 11.730,
de 31112194, invoca o citado dispositivo da lei federal como determinante-do
princípio da unidade de tesouraria nos seguintes termos:

"Art. 1 0 - Para cumprimento do disposto no art. 56 da Lei Federal n° 4.320,
de 17 de março de 1964, fica estabelecido na Superintendência Central do
Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda o Sistema de Unidade de
Tesouraria, responsável pela execução orçamentária e financeira do Estado.

§ 1 0 - Fica incluída no Sistema de Unidade de Tesouraria previsto no
"caput" deste artigo a execução orçamentária e financeira de recursos à
disposição das autarquias não-financeiras e das demais entidades da
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administração indireta que recebam transferências do Estado.

O Decreto n° 32.865, de 3018191, também dispôs Sobre o sistema de
unidade de tesouraria, regulamentando a citada-lei estadual.

O decreto foi acompanhado de anexo Único, no qual estão relacionados os
órgãos e as entidades alcançados pelo sistema, incluindo-se entre eles o
IPSEMG. Desde então, a execução orçamentária do Instituto viu-se na
dependência da liberação de recursos pelo Tesouro Estadual.

Cumpre ressaltar que, anteriormente ao denominado regime de caixa
único, já havia atrasos não só no repasse das parcelas referentes à
contribuição dos servidores, como também da respectiva cota de
responsabilidade do Estado.

3.1.2 - A composição das receitas e breve histórico
A Lei n° 9.380, de 18112186, no seu art. 24, dispõe que as receitas do

IPSEMG são assim constituídas:
a) contribuição previdenciária mensal do segurado, correspondente a 8%

'-do respectivo estipêndio de contribuição;
b) contribuição previdenciária mensal da entidade empregadora, de valor

igual a 50% da contribuição descontada dos servidores;
c) mensalidade depecúlio e prêmio de seguro;
d) renda de inversão das reservas matemáticas, que deverão ser aplicadas

nas bases preconizadas em estudo técnico-atuarial;
e) rendas patrimoniais, extraordinárias, eventuais ou resultantes de fundos;

revisão de quaisquer importâncias, inclusive em virtude de prescrição,
bem como doações e legados;

g) juros, multas e emolumentos, taxas ou importâncias em decorrência de
prestação de serviços;

h) prestação de resgate de empréstimos;
i) outras receitas.
A alteração mais importante relativa ao IPSEMG foi a edição da Lei n°

12.155, de 2115190, que excluiu o Instituto dos benefícios da Lei n o 7.399, de
1 0112/75, ou seja, da sua parte nas receitas objeto do Regimento de Custas e
Emolumentos do Estado (arts. 39 e 40).

O tratamento das receitas sofreu as seguintes injunções:
a) 1954 a 1985 - receitas pela conta Contribuições e Consignações a

receber, em regime de competência;
b) 1985 a 1994- regime de caixa, rede bancária (sistema SISGAP);
e) 1987 - débitos contabilizados no patrimonial;
d) 1994 - ordens de pagamento enviadas diretamente ao SIAFI, não

havendo apropriação detalhada de valores devido à não-utilização de guias
GIAFs.

3.1.3 - Questão orçamentária
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Ao contrário do federal, o constituinte mineiro não instituiu um orçamento

específico para a seguridade social, o qual abrangeria os órgãos a ela
vinculados, bem como os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo
poder público.

Tal orçamento teria corno objetivo constituir etapa de planejamento do
desenvolvimento econômico, de caráter estrutural, que garantiria uma
necessária coordenação entre a política fiscal e econômica do Estado
voltada para a previdência de seus funcionários, dentro de uma visão do
equilíbrio da moderna dinâmica democrática. Além disso, seria mais um
instrumento de controle parlamentar sobre a atividade previdenciária.

O orçamento da seguridade seria responsável pela criação de um processo
revelador do conjunto integrado de documentos pelos quais são elaborados,
expressos, aprovados, executados e avaliados os planos e programas
relativos à previdência do servidor público e os conseqüentes encargos
governamentais, com estimativa da receita e fixação das despesas de cada
exercício financeiro.

Sugerimos, portanto, emenda à Constituição Estadual, que será
apresentada nas conclusões, criando o orçamento estadual da seguridade.

3.1.4 - Afetação do produto da arrecadação ao orçamento autônomo da
seguridade social

Segundo os ensinamentos de Werther Botelho, a destinação do produto da
arrecadação tributária, antes vinculada apenas de forma abstrata ao
atendimento do gasto público geral, recebeu especial atenção no texto da
Constituição de 1988. Não obstante, no caso das contribuições sociais
Mstricto sensu", o legislador constituinte, além de consagrar sua peculiar
destinarão, procurou assegurar a incomunicabilidade dessa receita com as
demais receitas tributárias, não só prevendo para ela orçamento autônomo
como também assegurando a gestão dos recursos pelos órgãos
responsáveis pela saúde, pela previdência e pela assistência social. Isso
posto, estar-se-ia diante dé urna parafiscalidade obrigatória das contribuições
para o custeio da seguridade social? A Profa. Misabel Derzi, em alentado
estudo sobre o tema, acaba respondendo afirmativamente à questão,
considerando que, no caso, faleceria â União e conseqüentemente ao Estado
competência tributária ativa para sua arrecadação, estando esta
necessariamente a cargo da seguridade social, O Prof. Sacha Calmon
assume posição distinta. Embora reconheça a necessária afetação do
produto tributário, considera desimportante a questão do órgão que fiscaliza
e arrecada. Para o festejado jurista e magistrado, haverá ferimento à
Constituição apenas no fato de a União «arrecadar e não transferir para o
orçamento da seguridade social o produto da arrecadação".

Assim sendo, apresentamos, no final deste relatório, projeto de lei em
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consonância com o parágrafo único do art. 149 da Constituição da
República, dispondo ser competência do IPSEMG a arrecadação e a gestão
das receitas que lhe são devidas.

3.1.5 - O patrimônio imobiliário
O IPSEMG possui atualmente 32 imóveis, dos quais 11 estão alugados, ou

seja, não são utilizados para as atividades-fim do Instituto. O valor
patrimonial desses bens foi avaliado em R$130.687.123,00, dos quais
R$15.402.880,00 se referem aos imóveis alugados.

Em 1995, o valor das receitas de aluguel do IPSEMG foi de R$337.682,98;
em 1996, passou para R$1.229.371,20. Para 1998, segundo dados do
projeto de lei do orçamento, em tramitação nesta Casa, o IPSEMG prevê
uma receita de aluguéis no valor de R$1.457.430,00.

Uma análise custo-benefício mostra uma rentabilidade do ativo imobiliário
da ordem de 9% ao ano, ou seja, com um investimento de 15,4 milhões,
obtém-se um retomo de 1,4 milhão. Para efeito comparativo, temos que a

Inflação acumulada dos últimos 12 meses, medida pela variação do
IGPMJFGV, é de 7,16%. Já a rentabilidade acumulada de um fundo de renda
fixa - 60 dias, calculada pelo rendimento médio de vários fundos de
investimento consultados, é de 16%.

A receita imobiliária de aluguéis representa, de acordo com a proposta
orçamentária para 1998, 0,2% do total das receitas do IPSEMG. -

Dois pontos devem ser analisados:
a) a necessidade de o IPSEMG ter em seu patrimônio imóveis não ligados

à sua finalidade;
b) a agilidade da administração pública na gestão desses imóveis para

aluguel, que esbarra em entraves administrativos que causam prejuízos aos
cofres do Instituto. Nesse sentido, destaca-se o tempo em que os aluguéis
recebidos pelo IPSEMG ficaram com valores defasados em relação ao
mercado, muitas vezes valores irrisórios.

O Hotel de Araxá, de propriedade do IPSEMG, tem apresentado prejuízos
sucessivos. Com uma taxa de ocupação abaixo de 20%, em 1995, o prejuízo
foi de R$928.000,00 e, em 1996, de R$797.000,00.

Quanto ao imóvel localizado na Praça Sete de Setembro, em Belo
Horizonte, atualmente tramita no Tribunal de Justiça processo para definir o
valor do aluguel. Por muito tempo o valor recebido pelo IPSEMG foi inferior
ao praticado pelo mercado. A partir do começo deste ano, por ocasião de
renovação contratual, o IPSEMG estipulou um aluguel de R$208.000,00
mensais, valor compatível com o mercado. O locatário contestou, passando
a depositar em juízo valor inferior, e ajuizou a ação competente.

3.1.6 - A divida do Estado para com o IPSEMG
Os fatos noticiados reiteradamente na imprensa de que o Governo não
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estaria efetuando os repasses dos recursos de provimento dos descontos
sobre a remuneração dos servidores (8%) e a contrapartida a seu cargo (4%)
e de que o volume dessa dívida já atin giria cifra superior a
R$380.000.000,00, levando o Instituto a uma situação de penúria, além de
solicitação feita pelo Procurador do Estado, Dr. Antônio Sérgio Tonet,
responsável por inquérito sobre esses fatos, levou o Tribunal de Contas, no
cumprimento de suas atribuições constitucionais, a propor auditoria, em
caráter de urgência, por apuraçãodo débito. Para isso, marcou-se prazo
para sua regularização, sob pena de punição por cume de responsabilidade
para os gestores que deram causa a procedimentos irregulares.

Antes dos trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas, ocorreram outras
apurações, a saber.

1 - pela Divisão de Contabilidade do IPSEMG, abrangendo o período de
janeiro de 1972 a abril de 1996 (atualizado o valor de abril de 1996),
apontando o débito de 607.658.113,9097 UFIR5;

2 - pela Superintendência Central de Auditoria do Estado, abrangendo o
período de maio de 1985 a abril de 1996 (atualizado o valor até maio de
1996), apontando o débito de 579.902.176,5256 UFIR5;

3 - pela Superintendência Financeira do IPSEMG, abrangendo o período
de maio de 1985 a agosto de 1996 (atualizado o valor até outubro de 1996),
apontando o débito de R$812.249.437,42, utilizado para inscrição em "Dívida
Ativa" no SIAFI, conforme Guia de Lançamentos n° 1997- 016, de 21097.

Quanto ao trabalho realizado pelo Tribunal de Contas, faz-se constar, no
anexo deste relatório, o seu resumo, que indica a metodologia e a legislação
financeira aplicada aos cálculos e o débito de 887.003.807 UFIR5.

No desdobramento das questões analisadas em razão da apuração da
dívida, pareceram relevantes ao Tribunal de Contas as questões abaixo
relacionadas:

a) realizar inspeção para total esclarecimento quanto a empréstimos
realizados pelo IPSEMG ao Estado com recursos oriundos da alienação de
bens mobiliários da autarquia. Essa inspeção está em fase final- de
tramitação, mas ainda sem julgamento pelo Plenário;

b) transformar, em processo administrativo, as denúncias relativas- à
administração dos imóveis de propriedade do IPSEMG, processo que ainda
está em fase de instrução, sem julgamento pelo Plenário.

Por último, não se deve esquecer que existirá um parecer prévio sobre as
contas anuais da administração estadual, no qual o Tribunal de Contas
inevitavelmente abordará todas as-questões.

3.1.7 - Providências relativas à dívida
O Sr. Antônio Sérgio Tonet, Promotor de Justiça da Defesa do Patrimônio

Público, declarou à CPI, em 2416197, que algumas entidades classistas de
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funcionários públicos denunciaram, por representação, ao Ministério Público
a falta de repasses geradora da dívida aos contribuintes e a deficiência dos
serviços prestados.

Para o Promotor, segundo entendimentos doutrinários e jurisprudenciais,
não havia o crime de apropriação indébita e, portanto, não existia razão para
que a representação continuasse na Procuradoria-Geral de Justiça.

Quanto aos outros aspectos, foi encaminhado expediente à Promotoria de
Defesa do Cidadão, que entendeu, no mérito, que a gestão está afeta à
Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público, ainda mais que ali já existia
outra representação também firmada pelas entidades sindicais.

Após discorrer sobre as providências tomadas junto ao IPSEMG e ao
Tribunal de Contas, passou o Sr. Antônio Sérgio Tonet a tratar de um
possível acordo extrajudicial entre o Estado e o IPSEMG, com a
intermediação da Procuradoria, para que a divida fosse paga num prazo de
30 anos.

As negociações foram retomadas apenas em junho, após a fixação do
valor da dívida pelo Tribunal de Contas, mas a proposta do Estado é de se
adotar o valor apurado pela Secretaria de Estado da Fazenda, ou seja, cerca
de R$342.000.000,00.

O Promotor de Justiça se posicionou da seguinte maneira: por não ser
credora nem devedora, a Procuradoria não se manifestaria, vislumbrando,
porém, alguns obstáculos legais para a redução do valor. Isso porque as
contribuições para o IPSEMO têm natureza tributária, e o tributo configura
um direito público indisponível, o que significa o lançamento tributário e,
depois, a sua cobrança sob pena de responsabilidade funcional do agente
público.	 -

Dessa forma, o IPSEMG, por seus agentes legais, não pode dispensar o
crédito nem perdoá-lo, a não ser que haja interesse público, justificando a
edição de uma lei a ser aprovada pela Assembléia Legislativa.

Por outro lado, o Sr. João Heraldo Santos Lima, Secretário de Estado da
Fazenda, quando de seu depoimento a esta CPI em 516197, assim se
pronunciou: "Existe razão para o Estado aplicar uma penalidade em si
mesmo? Os diversos segmentos da administração fazem parte de um todo.
É importante compreender que todos os recursos que o Tesouro administra
advêm da sociedade".

Para o Secretário, estamos diante de um problema gravíssimo de
financiamento do Estado, em longo prazo i em busca dos meios para se
garantirem direitos adquiridos e benefícios já contratados, "dentro daquilo
que seja factível e que possa ser suportável para o Tesouro e para a
sociedade".

Na opinião do depoente, só existe uma solução para o pagamento da
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dívida: o acordo.

Todos os compromissos do IPSEMG vêm sendo cumpridos, como as
pensões e as demais despesas decorrentes da atuação do Instituto. Não
houve e não haverá prejuízo.

Ressalvada essa premissa de governo, tal assunto tem dimensão e
estatura suficientes para exigir um acordo que vise à sua solução.

Em 1995, houve repasse de R$203.000.000,00; em 1996, de
R$124.000.000,00; e em 1997, de R$144.000.000,00 até maio. Caminha-se
para a normalização dos repasses, de novembro para cá, com uma
diminuição no estoque da dívida.

O valor que consta nos livros de contabilidade do Estado é de
R$342.000.000,00. Em maio, esse número já tinha sido reduzido em
R$30.000.000,00. Existe, portanto, não importa o ângulo sob o qual se
analise a questão, uma indicação de melhoria, de recuperação, da utilização
de menos recursos do IPSEMG por parte do Tesouro.

Paralelamente, há a necessidade de expansão dos serviços de educação,
de segurança e de justiça. Não se pode, ainda, pretender a diminuição do
custo com os ativos. E como suportar o custo com os inativos? E preciso
pensar na reformulação previdenciária, no seu possível financiamento.

3.2 - Problemas estruturais, administrativos e gerenciais
- Estrutura administrativo-organizacional pesada
Uma análise do organograma da instituição demonstra, claramente, que

sua estrutura é excessivamente pesada. O próprio Presidente do Instituto,
Sr. José Maria Borges, afirmou, em seu depoimento, que há agências
regionais desnecessárias, visto estarem instaladas em cidades muito
pequenas, que não exercem nenhuma polarização sobre os municípios
vizinhos. Explicitou sua intenção de criar estruturas regionais (Centros
Regionais) coincidentes com as Regiões Administrativas do Estado e
redimensionar as agências.

Além disso, o Diretor de Saúde, Sr. Eduardo Femandes Pinto Coelho, em
seu depoimento, afirmou haver um número excessivo de cargos-na
instituição. Mencionou que o Presidente já encaminhou à SEPLAN, no final
de 1995, uma proposta de reestruturação do IPSEMG, na qual foram
eliminados vários cargos, mas que ainda não houve nenhum retomo a
respeito. Disse ainda que, no Hospital, várias áreas poderiam ser extintas.

Um provável indicador desse excesso de cargos comissionados (talvez
como forma de compensar a inexistência de um sistema de carreira) é que,
no total de aposentadorias concedidas a partir de julho de 1994, 37,7%
ocorreram em cargos de comissão.

- Deficiência na articulação entre áreas
Pelos depoimentos, fica evidenciada total desarticulação e desintegração
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entre as diferentes áreas. As ações são estanques, sem intercomunicação
entre os setores. Um exemplo disso é a inexistência de integração entre a
prestação de serviços de saúde na Capital e nointerior.

O Sr. Eduardo Femandes Pinto Coelho, em seu depoimento, cita tal fato
como uma "anomalia na estrutura do IPSEMG". Segundo ele, a Diretoria de
Saúde não dita uma política de saúde para o Estado. No máximo, para a
Capital". Afirma que quem ordena as despesas com os serviços médicos e
odontológicos, próprios e contratados, na Capitas e no interior, é o Diretor de
Saúde. Ele, no entanto, não tem nenhum poder de gerenciamento sobre os
serviços do interior, que estão afetos à Superintendência de Interiorização,
ligada diretamente ao Presidente do IPSEMG. Menciona que essa distorção
foi conigida na proposta de reestruturação do )PSEMG enviada ao
Executivo, da qual ainda não se teve retomo.

Essa dicotomia Capital x interior ficou flagrante no depoimento do
Superintendente Odontológico, Sr. Sandoval Gemido Coelho. Através dele,

=foi possível verificar que não há qualquer conexão, seja em termos de
planejamento ou programação, seja no que se refere à análise comparativa
de resultados, entre os serviços odontológicos prestados em Belo Horizonte
e no interior do Estado.

Também o Sr. Alvaro Marcílio Júnior, Diretor de Previdência, apontou
falhas na articulação entre os diferentes setores do IPSEMG.

- Despreparo técnico e gerencial das chefias
Tal fato ficou claramente evidenciado em vários depoimentos. O Sr.

Eduardo Femandes Pinto Coelho, Diretor de Saúde do Instituto, em seu
depoimento, considerou o gerenciamento o maior problema da autarquia,
pelo fato de as chefias serem ocupadas por pessoas relapsas, que não
assumem de fato o ônus do cargo e cuja indicação, até a gestão anterior, era
feita por critérios puramente políticos. Afirmou, ainda, que atualmente está-
se tentando utilizar critérios técnicos e têm-se conseguido bons resultados.

O Sr. Roberto Pimentel Dias, ex-Chefe da Divisão Médica e da Clínica
Oncológica e Médica, creditou os problemas relativos à deficiência do
Hospital, em grande parte, ao fato de os cargos de direção serem
preenchidos com base nas necessidades pessoais dos postulantes. Na
ausência de um plano de carreira, os médicos e os demais servidores do
Hospital aproximam-se da aposentadoria com salários muito baixos e, sob
influência política, são nomeados para os cargos apenas para que façam jus
ao apostilamento. Entretanto, nem sempre têm perfil adequado às funções
que devem desempenhar e nunta têm um projeto estratégico para os
serviços. Além disso, não há nenhum treinamento para as atividades
gerenciais. Em documentação enviada à CPI, diz-se textualmente:
«Inexistindo um plano de carreira na instituição e um sistema de avaliação de



402
competência e desempenho, os cargos de comando passam a ter grande
significado em termos de salário e tendem a se tomar moeda em um sistema
de troca de favores. Os cargos são ocupados por curto prazo (o suficiente
para se proceder ao apostilamento), freqüentemehte por servidores que
desconhecem os problemas básicos da unidade, exceto os superficiais".

Vem corroborar essas afirmações o fato de grande número das
aposentadorias em cargos comissionados se dar com exatamente 1.460 dias
de exercício no cargo, tempo mínimo necessário para o apostilamento. Do
total de aposentadorias em cargos comissionados, nos últimos dez anos,
64,3% ocorreram precisamente nessas condições.

Há que se ressalvar, no entanto, que, em quase todos os depoimentos
sobre a questão, foi dito que a atual gestão vem buscando priorizar os
critérios técnicos ou, ao menos,-conjugar os critérios técnicos e políticos.

- Existência de uma "cultura de descomprornisso"
Embora não seja uma peculiaridade do IPSEMG, mas algo inerente a

grande parte do serviço público, tal fato é bastante perceptível no Instituto.
Em seu depoimento, o Sr. Eduardo Femandes Pinto Coelho fez referência a
isso, dizendo que há distorções muito antigas no serviço público e "urna
cultura que diria ser até obscena". Acrescentou que, "infelizmente não
vamos conseguir mudar o quadro de hoje para amanhã, apesar de estarmos
empenhados nisso". Afirmou -que se vem tentando criar mecanismos
estimuladores de maior dedicação por parte dos profissionais, como, por
exemplo, a instituição do pró-labore. Disse que é francamente favorável à
profissionalização do funcionário público e tem simpatia pelo regime de
dedicação exclusiva, mas que "implantar isso é muito difícil". Afirmou, ainda,
com muita propriedade, que, "se os Governos não tratam os profissionais
com a devida dedicação e importância, o funcionário tem que tomar cuidado
para não se corromper...".

Em outro trecho de seu depoimento, disse que, "no serviço público, todos
reclamam que não há funcionários. E a mesma coisa por todos os lados. Aí
você pergunta: de quantos funcionários você precisa? Eles dizem: cinco. E
quantos-você já tem? Eles respondem: sete, mas, desses sete, quatro não
trabalham. Então, no final, eles têm apenas três. Isso é uma coisa que
acontece mesmo no serviço público".

- Relações promíscuas entre o setor público e o setor privado
As relações promíscuas entre o setor público e o privado constituem outra

mazela antiga da formação social e política brasileira. No que diz respeito
aos serviços de saúde, é uma característica de todo o sistema, não podendo
ser apontada como algo peculiar ao IPSEMG, embora seja perceptível nele
também.

Ainda citando o depoimento do Sr. Eduardo Femandes Pinto Coelho, que
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foi muito ilustrativo da real situação da autarquia, "a maior pane das chefias
não está pensando na Previdência, mas no Mater Dei no Feudo Rocho".
Como exemplo, menciona que tem sido intransigente no que diz respeito à
contenção das intemações especiais (realizadas em hospitais não
credenciados, cujas contas altíssimas são pagas pelo IPSEMG), mas vem
sofrendo um verdadeiro bombardeio por parte de funcionários da casa e de
políticos, para liberar essas internações.

- Descontinuidade administrativa
Motivada pela alta rotatividade nos cargos em comissão, a

descontinuidade se explica, em grande parte, pêlo que se apontou
anteriormente: a ocupação dos cargos durante o tempo mínimo necessário
para se fazer jus ao apostilamento.

- Inexistência de planejamento estratégico de médio e longo prazo
E motivada provavelmente pelos mesmos fatores citados: alta rotatividade

nos cargos comissionados e sua ocupação por critérios políticos, sem que
-seus ocupantes tenham a percepção dos problemas da instituição como um
todo ou, ao menos, um projeto para o setor sob sua responsabilidade.

- Burocratização excessiva
Pelos depoimentos, verificou-se que há uma burocratização excessiva na

instituição, sobretudo no que se refere à aquisição de material. Segundo
depoimento do Sr. Rui Romano, Superintendente Hospitalar, se  instituição
"não fizer uma reestruturação profunda, não teremos como adquirir nada lá
dentro, porque o processo de aquisição de material é uma lástima. Temos 75
passos, se não estou enganado, para chegar ao objetivo. É uma loucura,
vocês não fazem idéia. Há um ano e meio, pedimos os micros que vão
chegar agora, e, quando eles chegarem, a programação que fizemos já não
vai servir mais. E terrível". Em outra parte do depoimento, afirma que "não
tenho nenhum problema financeiro no Hospital. Tenho dificuldades terríveis
é em adquirir bens permanentes. As vezes, não consigo comprar uma sonda
que me facilitaria tratamentos importantes, tal o entrave burocrático.
Portanto, a minha dificuldade não é com dinheiro, mas com a
administração".

A Superintendente de Administração da autarquia admite, em seu
depoimento, que existe, realmente, uma burocracia excessiva no processo
de compra. Afirma que "as administrações anteriores queriam ter um
controle maior do processo, e isso atrasava tudo. Quando o Sr. José Maria
Borges detectou esse problema, determinou uma revisão dos fluxos de
compra. A seção de O&M realizou um estudo, que foi aprovado. Hoje vamos
mudar nosso processo de compra. A filosofia é a do fluxo de competências,
que evitará o envolvimento de setores apenas por hierarquia, para agilizar o
processo".
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- Precariedade dos mecanismos de controle e avaliação
Ficou claramente evidenciado, por meio dos depoimentos e das diversas

explanações, que a inexistência de um cadastro de beneficiários, na
instituição, inviabiliza o controle dos serviços prestados, impedindo a
redução de seus custos e comprometendo a eficiência e a eficácia do
sistema.

Em seu depoimento, o Sr. José Maria Borges admite que o cadastro
realmente não existe. Afirma que "temos um conhecimento razoavelmente
bom de quem são os funcionários estaduais das administrações direta e
indireta, um conhecimento relativamente precário, com algum nível de
consistência, dos funcionários das Prefeituras e um quase total
desconhecimento de quem seriam os potenciais beneficiários incluídos como
dependentes".	 -

Para a implantação desse cadastro, é imprescindível a informatização do
sistema, a qual se encontra numa fase ainda embrionária na autarquia.

Embora as atividades desenvolvidas na área de previdência possam estar
sendo, de alguma forma, comprometidas pela ausência de mecanismos de
controle informatizados, é na área da prestação de serviços de saúde que
sua inexistência se faz sentir de forma mais aguda.

No que se refere ao pagamento de pensões, o Sr. José Maria Borges
informou que, mesmo com o incipiente processo de informatização, tem
conseguido manter um bom controle, não existindo a possibilidade de haver
"fantasmas". Admite, no entanto, a hipótese de haver dependentes que já
perderam a condição de dependência e que possam estar, de alguma forma,
utilizando os serviços do Instituto.

Já na área de saúde, a instituição vê-se impedida de promover a expansão
do credenciamento dos serviços no interior, pela impossibilidade de controlá-
los, O Sr. José Maria Borges afirmou reiteradas vezes, na CPI, que um
credenciamento universal se toma inviável, não por falta de recursos
financeiros, mas "porque o Instituto de Previdência não dispõe, para o seu
atendimento no interior, de uma estrutura administrativa de maior porte,
capaz de fazer avaliação, acompanhamento e auditoria nos serviços
contratados". Segundo ele, até mesmo a simples ampliação desses serviços
precisa ser feita, pelo mesmo motivo, com muito cuidado.

Ficou evidenciado também que, sem informatização e cadastro, não há
como criar um fator moderador na utilização dos serviços, tão necessário
para a redução dos custos.

O depoimento do Superintendente Hospitalar é contundente ao demonstrar
que, sem informatização, não há como coibir pedidos de exames, inclusive
de alto custo, feitos simultânea ou aleatoriamente, nem consultas reiteradas,
o que constitui um grande "rato", por onde escoam os recursos financeiros do
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sistema.

Também o Sr. Virgílio Saião, que fez na CPI uma explanação sobre
modelos de prestação de serviços de saúde, afirmou ser impossível gerir
eficientemente tais serviços, qualquer que seja o modelo adotado, sem um
cadastro atualizado dos usuários, um bom sistema de acompanhamento de
custos e uma adequada infra-estrutura de informática. Considerando que o
grau de informatização do IPSEMG é muito baixo, propôs que a autarquia
terceirizasse a administração do sistema, o que a desobrigaria de criar uma
enorme estrutura administrativa, de montar uma rede informatizada em todo
o Estado, de treinar pessoal, etc.

Embora o Sr. José Maria Borges não desconsidere a hipótese de fazer
uma licitação para o gerenciamento do sistema no interior, a instituição já
vem implantando um programa de informatização, cujo projeto foi analisado
por esta Comissão. Numa primeira fase, o projeto prevê a informatização da
administração central e do Hospital e, num segundo momento, das agências

:do interior.
- Inexistência de política de pessoal
Tal afirmação se fundamenta em vários depoimentos e na análise de

documentos recebidos pela Comissão, a partir dos quais foram levantados
os seguintes aspectos:

- Inexistência de plano de carreira
Segundo a Superintendente de Administração da autarquia, o plano em

questão foi elaborado há cerca de dois anos e encaminhado à Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração para exame.

- Inexistência de programas de treinamento e capacitação de servidores
Esse problema foi apontado no depoimento do Sr. Roberto Pimentel Dias,

ex-Chefe da Divisão Médica do HGIP, e em documento encaminhado a esta
Comissão por funcionários da agência de Juiz de Fora e consta ainda como
recomendação, particularmente no. que se refere a treinamento em
microinformática e auditagem de contas, em dois projetos sobre a
descentralização do atendimento assistencial em saúde elaborados por
profissionais daquela instituição.

- Distribuição inadequada de pessoal
A Superintendente de Administração apontou, em seu depoimento,

distorções na distribuição de pessoal. Segundo ela, há áreas com carência e
outras com excesso de funcionários. Afirmou ainda que o Sr. José Maria
Borges vem corrigindo essa anomalia por meio de atos administrativos.

- Piso salarial baixo
De acordo com o depoimento da Superintendente de Administração, o piso

salarial baixo vem dificultando a contratação de profissionais pela instituição.
Cita, como exemplo, o concurso realizado em maio de 1996, para ocupação
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de 32 vagas de médico no Serviço Médico de Urgência - SMU -, que ainda
não foram preenchidas, embora já tenham sido convocados 50 concuisados.

A inexistência de uma política de pessoal, agravada pelos desligamentos
realizados com base no PDV e pela corrida às aõsentadorias devido ao
temor das reformas federais (segundo depoimento da Superintendente de
Administração, de janeiro de 1995 até maio de 1997, a autarquia perdeu 839
servidores, e há, atualmente, cerca de 120 aguardando aposentadoria),
levou a autarquia a -lançar mão de mecanismos paliativos para
funcionamento do Hospital. De acordo com o depoimento do Sr. Rui
Romano, o Hospital vem sendo suprido de pessoal, principalmente de
auxiliares de enfermagem, por meio de contrato com a FHEMIG, precário e
caracterizado por elevada rotatividade, o que vem dificultando muito sua
gestão. Ainda segundo ele, o Hospital está com 4 salas de cirurgia e 50 leitos
desativados por falta de pessoal.

De acordo com dados enviados pelo IPSEMG à Comissão, foram
desligados daquela autarquia, em virtude do PDV, precisamente 294
servidores. Entre eles, 54 médicos, 13 enfermeiros, 57 auxiliares e
atendentes de enfermagem, 15 dentistas, 38 atendentes de consultório
dentário e 11 técnicos de laboratório, radiologia e prótese dentária.

A inclusão no PDV de setores estratégicos e com relativa carência de
pessoal, como o da prestação de serviços de saúde, forçando a substituição
dos profissionais desligados por outros, contratados por meio de mecanismos
precários e inadequados, revela, no mínimo, inconsistência e falta de
planejamento das ações governamentais no que diz respeito a pessoal.

- Possíveis irregularidades na concessão de benefícios a servidores do
IPSEMG

Esta CPI absteve-se de analisar detidamente os dados relativos à
aposentadoria dos servidores do IPSEMG ao tomar conhecimento, por meio
do depoimento do Conselheiro Fued José Dib, do Tribunal de Contas (págs.
786 e 787 - pasta 3), de que já existe naquele órgão uma inspeção sobre o
assunto, da qual é relator o Conselheiro Sylo Costa.	 -

Corno-se sabe, compete àquele Tribunal apreciar, para o fim de registro, a
legalidade dos atos de concessão de aposentadoria. No exercício de sua
competência, ao longo do tempo, o Tribunal de Contas verificou que alguns
benefícios concedidos não tinham amparo legal e passou, então, a fazer um
levantamento histórico de todos os fatos, mediante inspeção instalada para
esse fim.	-

No momento em que se encerram os trabalhos desta CPI, a inspeção
também caminha para seu final, tendo em vista que já estão em poder do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas os dados colhidos.

Assim sendo, a CPI entendeu ser desnecessário realizar um trabalho do
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qual o Tribunal de Contas já se ocupa. Será solicitado àquele Tribunal que
encaminhe à Assembléia Legislativa o relatório -final da inspeção,
imediatamente após sua aprovação.

3.3 - Problemas da assistência à saúde
3.3.1 - Rede assistencial e produção de serviços
A análise da rede assistencial do IPSEMG, dos serviços produzidos e da

cobertura oferecida baseia-se em dados enviados à Comissão pelo Instituto,
bem como nas informações prestadas nos depoimentos.

a) Recursos disponíveis
A rede assistencial do IPSEMG é composta, predominantemente, de

serviços próprios, em se tratando da Capital, enquanto, no interior, a quase
totalidade dos serviços é credenciada.

Na Capital, o Instituto dispõe de um hospital de elevado padrão
tecnológico, que realiza procedimentos de alta complexidade; 2
ambulatórios, um deles funcionando no próprio hospital; um Serviço Médico

-=de Urgência - SMU -, uma policlínica odontológica e um serviço de
psicologia, todos próprios, além de 7 hospitais, 182 médicos e 310 dentistas
credenciados.

Já no interior, existem 123 hospitais, 538 laboratórios e clínicas, cerca de
1.400 médicos e 2.200 dentistas credenciados. Há ainda 103 médicos e 109
dentistas do quadro próprio.

A situação verificada, no que diz respeito à disponibilidade de leitos e de
profissionais, é a seguinte:	 -

* - A TABELA DOS RECURSOS DISPONIVEIS foi publicada na edição do
-Diário do Legislativo de 1912/98.

É preciso observar que os leitos disponíveis para os usuários do IPSEMG
estão concentrados em 115 municípios, ou seja, 13,5% dos-municípios do
Estado. É bem verdade que, em Minas Gerais, 49% dos municípios não
contam com recursos hospitalares. No entanto, o IPSEMG só está presente
em 26,3% daqueles que dispõem desses recursos.

No que diz respeito aos serviços ambulatoriais e odontológicos, o Instituto
possui algum tipo de credenciamento em 603 municípios. Assim sendo,
29,3% dosmunicípios mineiros não dispõem de qualquer serviço do
IPSEMG. Tendo sido constatado que os credenciamentos odontológicos são
mais numerosos que os médicos, verificou-se que parte significativa dos
municipios que contam com serviços do Instituto não possui serviços
médicos.

b) Serviços produzidos
Os quadros apresentados a seguir são esclarecedores da situação do

IPSEMG no que conceme à produção de serviços:
* - A TABELA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE 1996 foi publicada na
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edição do Diário do Legislativode 1912198.	 -

* Exames de laboratório, de diagnóstico por imagem e de registros
gráficos.

• - A Tabela da EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS - 199211996,
foi publicada na edição do Diário do Legislativo de 1912/98.

Verifica-se, de pronto, uma forte concentração das intemações hospitalares
e dos exames médicos na Capital do Estado (respectivamente 70,2% e
45,7% do total desses procedimentos). Embora seja esperado um volume
proporcionalmente maior de internações e de exames na Capital, uma vez
que nela se encontram os procedimentos de alta complexidade, uma
concentração nessas proporções indica uma grave distorção do sistema, que
sacrifica os pacientes do interior e sobrecarrega os serviços localizados em
Belo Horizonte.

Observa-se, ainda, que houve uma drástica redução das intemações no
interior, entre 1992 e 1994 (de 37,5%), paralelamente a um acréscimo
acelerado na Capital (42,9%). Tal redução se deve, ao que tudo indica, à
não-aceitação de pacientes do IPSEMO pelos hospitais contratados, em
função dos atrasos no pagamento das contas e do aviltamento dos valores
da tabela de procedimentõs. Esse efeito não se fez sentir em Belo Horizonte,
onde a quase totalidade das intemações é realizada através do hospital
próprio, que, como se demonstrou pelos dados, foi obrigado a absorver a
clientela não atendida no interior.

Embora tenha havido, entre 1994 e 1996, uma recuperação do volume de
intemações no interior, ainda não se conseguiu atingir o montante registrado
em 1992.

A tabela a seguir demonstra esse processo.
* - A referida tabela foi publicada na edição do Diário do Legislativo de

1912/1998
c) Cobertura assistencial
A análise da cobertura foi feita tomando-se por base os dados fornecidos

pelo IPSEMG relativos ao número de segurados por município (vide anexo).
Considerando-se que aquela instituição não possui um cadastro dos
beneficiários, adotou-se como referência o índice de 2,5 dependentes por
segurado, que se supõe seja representativo da composição familiar da
clientela do Instituto.

Assim, trabalhou-se com uma estrutura de 342.496 usuários na Capital e
de 1.917.398 no interior, incluindo os servidores dos municípios
conveniados.

Foram utilizados parâmetros usualmente adotados por especialistas em
planejamento de sistemas de saúde, com base em recomendações de
organismos nacionais e internacionais, como o Ministério da Saúde e a
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Embora a situação encontrada, em termos de cobertura assistencial, esteja
-muito aquém do preconizado, praticamente em todos os itens analisados,
verifica-se, novamente, que o problema mais gritante se refere às
intemações hospitalares no interior, que representam cerca de 1110 do
necessário. Pode parecer paradoxal o fato de o número de leitos disponíveis,
justamente no interlõr, não estar muito distante dos parâmetros oficiais. No
entanto, há que se considerar que sua distribuição espacial é absolutamente
inadequada, deixando a descoberto, como já foi dito anteriormente, a grande
maioria dos municípios do Estado.

Os dados registrados demonstram a existência de uma enorme demanda
reprimida, não só no que conceme à atenção hospitalar, mas também em
relação à assistência ambulatorial.

A relação consulta médica por usuário é muito baixa, tanto no interior
como na Capital, sobretudo considerando-se que esta última é referência
para quase todo o Estado, em termos de consultas especializadas. O índice
de consultas/usuário/ano do Instituto (cerca de 1,5) representa algo em tomo
de metade do necessário. E preciso lembrar que o SUS, quando foi
implantado, trabalhava com o parâmetro de 2,0 consultas/ano e, atualmente,

-- já vem produzindo, em números médios, 3,0 consultas. Em algumas Capitais
de maior porte, como é o caso de Porto Alegre, já atingiu o índice de 4,0
consultas/usuário/ano.

3.3.2 - Hospital Governador Israel Pinheiro - HGIP
O HGIP constitui a peça-chave da estrutura assistencial do IPSEMG.

Responde por 91,6% das intemações, 64,3% das consultas e 64,1% dos
exames realizados pelo Instituto em Belo Horizonte, bem como por 64,3%
das intemações, 15,6% das consultas e 36,5% dos exames daquela
instituição no âmbito do Estado.
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a) Infra-estrutura
Possui cerca de 500 leitos, dos quais apenas 455 estão em funcionamento.

Os demais foram desativados por falta de pessoal (somente em virtude do
PDV, foram desligados 54 médicos, 13 enfernieïros e 57 auxiliares e
atendentes de enfermagem).

Conta com 2.300 funcionários, incluindo os terceirizados (pessoal auxiliar
contratado pela FHEMIG). São cerca de 370 médicos, dos quais 40,
aproximadamente, ocupam cargos de coordenação; 64 enfermeiros; 14
bioquímicos; 7 farmacêuticos, entre outros profissionais de nível superior.

Possui um ambulatório que atende quase em todas as especialidades, um
serviço médico de urgência (SMU) com leitos de observação, bloco cirúrgico,
centro obstétrico, CTI adulto e pediátrico, várias enfermarias, laboratório
central, fisioterapia, serviços de radiologia, de hemodiálise, de
ultrassonografia e de tomografia.

Tem, no geral, uma boa infra-estrutura tecnológica. Seu serviço de
hemodiálise é considerado, segundo um dos depoentes, como um dos mais
bem equipados e modernos do País. Conta, ainda, com profissionais
altamente qualificados em várias especialidades. Realiza procedimentos
cirúrgicos de afta comple*idade, como, por exemplo, vários tipos de cirurgias
neurológicas. Desempenha ainda funções acadêmicas, mantendo uma
residência médica para 115 profissionais.

b) Serviços produzidos
No que se refere à produção de serviços, o hospital vem apresentando os

seguintes resultados:
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houve um decréscimo expressivo da
ulatório (consultas), no SMU (atendimentos e
como da produção de exames (exceto os de
ir propriamente dita (intemações e cirurgias)
e considerar que, em 1992, segundo as
tente à CPI, ocorreram duas greves de longa

duração naquele hospital.
No período 19921994, observa-se um enorme incremento da produção no

hospital como um todo. As consultas cresceram 72,5%; as intemações,
42,9%; as cirurgias ambulatoriais, 86,7%; e os exames, em tomo de 100,0%.

Já no período 199411996, a tendência verificada foi novamente de queda,
embora não tão acentuada como a que ocorreu entre 1990 e. 1992. A
exceção da hemodiálise, que sofreu uma redução de 27,6% em relação a
1994, os serviços prestados pelo Hospital tiveram um decréscimo
relativamente pequeno. Como o volume total de serviços médicos
(consultas, intemaçóes e exames) realizados pelo IPSEMG cresceu nesse

produção de serviços no amb
cirurgias ambulatoriais), bem
laboratório). A parte -hospitalE
manteve-se estável. Há qu
informações enviadas oficiam-
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período, conforme demonstra a tabela apresentada no item anterior, a
dedução lógica é que a retração dos serviços próprios foi compensada
através do aumento da compra de serviços.	=

e) Gasto e custo
Segundo os dados analisados pela Comissão, o gasto realizado pelo HGIP

é da ordem de aproximadamente R$3.500.000,00 ao mês, o que perfaz um
total de R$42.000.000,00 ao ano. Esse montante representa algo em tomo
de 37% do gasto com saúde do IPSEMG. Assim sendo, o HGIP, com 37%
dos recursos, responde por 84,3% das intemações, 15,8% das consultas e
38,5% dos exames realizados pelo Instituto.

Já no que diz respeito ao custo dos serviços, os dados disponíveis não nos
permitem fazer qualquer afirmação. Como o Hospital não dispõe de um
sistema de apuração de custo, que constitui um excelente instrumento
gerencial, não há como identificar o custo unitário dos procedimentos nele
realizados.

Pode-se, no entanto, fazer algumas inferências a partir de indicadores de
produtividade, tais como "média de permanência" e "taxa de ocupação", que
têm influência decisiva na - composição do custo.

Taxa de ocupação - A taxa de ocupação dos leitos foi da ordem de 76,4%,
tanto em 1995 quanto em 1996, inferior, portanto, á preconizada pela
Organização Mundial de Saúde como ótima", que é de 85%. Essa taxa
traduz uma certa ociosidade dos leitos, que tende a elevar os custos. Os
hospitais privados vêm trabalhando com taxas em tomo da 92%, que, por
serem muito elevadas, tendem, por seu turno, a comprometer a qualidade.
Os hospitais da FHEMIG têm uma taxa similar à do HGIP: em tomo de 75%.

Média de permanência - A média de permanência, no HGIP, foi de 9,23
dias em 1995, 9,11 em 1996 e 8,97 até meados de 1997. Na maioria dos
hospitais privados encontra-se entre 5,0 e 6,0 dias. Na FHEMIG, os hospitais
gerais registram uma média de permanência em tomo de 7,0 dias; a
Maternidade Odete Valadares e o Centro Geral de Pediatria, em tomo de 3,0
dias e os hospitais psiquiátricos de agudos em tomo de 15 dias.	-=

Cumpre mencionar, portanto, que a média de permanência, se considerada
globalmente, constitui um indicador muito grosseiro, que mascara-
diversidade de situações existentes entre diferentes clínicas. Assim, a efetiva
comparabilidade dos dados só seria possível se eles fossem desdobrados
segundo a clínica. A título de exemplo, vale registrar que o HGIP tem 2 alas
de psiquiatria, com um total de 60 leitos, clínica esta cuja média de
permanência é muito mais afta que a das demais, o que, obviamente, produz
efeito sobre a média global de permanência, elevando-a.

Há que se considerar, ainda, que o HGIP tem um grande número de
intemações ditas "sociais". Tratam-se de casos que, a rigor, não precisariam
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estar internados, mas que, por questões outras que não médicas, em geral
de natureza econômico-social, ficam "abrigados" no Hospital. São
intemações muito comuns, principalmente em se tratando de clientes do
interior, que não têm condições de permanecer fora do Hospital enquanto
aguardam cirurgia ou realizam exames. A redução desse tipo de internação
só será possível com a ampliação da assistência hospitalar no interior.

Feitas essas ressalvas, cabe-nos registrar que, considerando serem a taxa
de ocupação e a média de permanência do HGIP mais aftas que as
praticadas pelos hospitais privados, provavelmente o custo médio unitário
das internações também seja mais elevado.

No que diz respeito às consultas médicas produzidas no HGIP, a
estimativa, da própria instituição, é de que o custo se encontra em tomo de
R$24,40, muito mais elevado, sem dúvida, que o praticado no mercado. O
próprio IPSEMG paga R$13,50 pelas consultas realizadas por médicos
credenciados.

3.4 - Problemas previdenciános
Em todo o mundo, a questão previdenciária tem sido exaustivamente

discutida, em busca de soluções para problemas fundamentais como a
elevação do custo dos benefícios sem o correspondente aumento do custeio.

Fatores como a alteração de perfil da população, devido ao crescente
número de idosos, possibilitado pela melhoria das condições de saúde, têm
contribuído para que se faça sentir a necessidade de mudanças na
previdência social.

Nos países de população mais envelhecida, em que o descompasso entre
o crescimento da receita e o aumento da despesa com benefícios sociais é
mais acentuado, o esgotamento financeiro do sistema tem levado a reformas
mais traumáticas.

No Brasil, além do envelhecimento da população, mudanças no setor de
trabalho, no qual prospera o mercado informal, cujos trabalhadores não
contribuem para o sistema, também têm trazido problemas.

Décadas atrás, quando tínhamos um sistema previdenciário jovem, deveria
ter sido formada uma grande reserva técnica para que houvesse recursos
suficientes quando aquela massa de contribuintes começasse a se
aposentar.

O que ocorreu, entretanto, como é do conhecimento geral, é que os
recursos não foram capitalizados e o sistema de repartição simples não tem
mais condições de se sustentar.

No âmbito do serviço público, foi só recentemente, tendo em vista O
colapso do orçamento, que Estados e municípios começaram a buscar
soluções.

Os cofres públicos não são fonte inesgotável de recursos, mas o servidor
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público, até pouco tempo atrás, nunca tinha contribuído para a própria
aposentadoria, que era bancada pelo Tesouro.

Em muitos Estados, o número de inativos já representa 113 da folha
salarial e, em futuro próximo, será equivalente à metade.

Por tudo isso, não restam dúvidas de que mudanças devem ser feitas em
curto prazo.

Em Minas Gerais, a seguridade social da maioria dos servidores públicos,
à exceção do pagamento-das aposentadorias, está a cargo do IPSEMG.

Com o advento do Regime Jurídico Único, o IPSEMG recebeu milhares de
servidores públicos que eram contratados em regime celetista, inclusive ex-
servidores da MinasCaixa, que não trouxeram nenhum tipo de contribuição
para lastrear a sua admissão e, no entanto, sobrecarregaram os serviços
prestados pelo Instituto.

Tais servidores contribuíam anteriormente para o INSS, o qual, no entanto,
também não participou com nenhum tipo de compensação, quer para o
IPSEMG, quer para o Estado, que assumiu, integralmente, a aposentadoria
dos que passaram para a inatividade após a sua incorporação ao regime
estatutário.	-

Em todo o interior do Estado, os Prefeitos também se viram diante de.
problemas previdenciários, tendo em vista que a grande maioria de seus
servidores eram filiados ao INS&

O problema das pensões, que tem ocasionado inúmeras ações judiciais,
deve-se ao fato de ter a Constituição Federal de 1988 determinado que o
valor das pensões seria equivalente à totalidade dos vencimentos ou
proventos do servidor falecido até o limite estabelecido em lei.

O IPSEMG vem efetuando o pagamento das pensões até o valor máximo
de 200Ps, que é também considerado o limite para efeito da cobrança dos
8% de contribuição do servidor para o Instituto.

Se fossem pagas todas as pensões pelo valor constitucionalmente
estipulado, 80% da receita do IPSEMG estariam comprometidos, segundo
afirmação de seu Presidente.	 -

Quanto- às aposentadorias, o seu pagamento não é da competência do
IPSEMG, embora o Governo do Estado justifique a utilização de recursos-da
autarquia, sob a alegação de que o Tesouro paga os proventos dos inativos,
o que, por ser benefício previdenciário, seria obrigação do Instituto.

3.4.1 Convênios com os Municípios
Dos 853 municípios mineiros, 511 têm convênio firmado com o IPSEMG

para a prestação de serviços de.- saúde e assistência previdenciária aos
servidores públicos municipais e seus dependentes.

Em todo o interior do Estado, entretanto, há, na maioria dos casos,
insatisfação dos segurados, devido à escassez ou mesmo à inexistência de
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serviços do IPSEMG, o que tem levado alguns Prefeitos a procurar implantar
sistema próprio, municipal, de previdência.

Dos 511 municípios conveniados, somente 155 mantêm seus pagamentos
em dia, enquanto mais de 350 estão em débito com o Instituto. Há, da parte
dos que estão em débito, a reivindicação de prazos maiores para a quitação
da dívida, pois só assim, com um financiamento em longo prazo, seria viável
a regularização do pagamento, tendo em vista a precária situação financeira
de muitos municípios.

Por outro lado, cumpre ressaltar que, mesmo havendo o débito, o IPSEMG
continua, por algum tempo, prestando serviços aos servidores municipais e
seus dependentes.

Como se sabe, em muitos casos a contribuição dos servidores é recolhida,
mas não é repassada ao IPSEMG pelo município. Para não prejudicar ainda
mais os servidores, somente após 12 meses de não-pagamento é cancelado
o convênio, gerando ônus para todo o sistema.

A manutenção de um sistema previdenciário, com todos os seus
benefícios, por meio de convênio, é algo bastante complexo.

Cada município tem suas próprias características, que variam
extremamente de um para outro. Enquanto alguns dispõem de serviços de
atendimento médico e odontológico do IPSEMG I que funcionam bem ou
razoavelmente bem, outros de nada dispõem. No entanto, a alíquota de
contribuição é igual para todos.

Além disso, certos fatores, como a média de idade do funcionalismo
público municipal, que influenciam profundamente os cálculos atuariais, não
são levados em consideração, pois, como já se disse, todos têm a mesma
alíquota de contribuição.

Ainda no tocante aos convênios, deve-se ponderar que determinados
benefícios previdenciários de prestação continuada, como é o caso das
pensões, não poderiam, por sua natureza, ser objeto de convênio, que pode
ser denunciado a qualquer momento, a critério das partes.

4 - Conclusões
Diante do exposto, esta Comissão Parlamentar de Inquérito apresenta suas

conclusões, tematicamente reunidas.
Apresentamos, ainda, no final deste relatório, as proposições legislativas

cabíveis.
ti Da Previdência
Desde o início de seus trabalhos, esta CPI sentiu a necessidade de,

extrapolando o tema central que se propôs, realizar um estudo aprofundado
sobre a seguridade social do servidor público.

A matéria, de extrema relevância, envolve questões pertinentes às áreas
jurídica, econômica, financeira, estatística e de saúde.
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Procuramos pesquisar novos modelos e, com essa finalidade, estivemos

no Sul do País para conhecer o que se pretende implantar no Estado do
Paraná.

Trouxemos especialistas das áreas de previdência e assistência social para
que expusessem suas idéias em nossas reuniões.

Enfim, não poupamos esforços para que, ao fim, pudéssemos apresentar,
ao menos, algumas diretrizes.

A medida que avançavam nossos trabalhos, sentíamos a complexidade do
tema, acrescida, ainda, das incertezas do momento que vivemos, quando
duas reformas, a administrativa e a previdenciária, diretamente relacionadas
ao assunto, encontram-se em tramitação no Congresso Nacional.

Questões fundamentais como o regime jurídico único e os tetos de
remuneração e de proventos das aposentadorias estão sendo discutidas e
têm reflexo direto nos planos previdenciários. Dessa forma, enquanto não se
definirem no plano constitucional algumas variáveis, a apresentação de
qualquer modelo, que poderia se tomar obsoleto em curto espaço de tempo,
parece-nos inútil.

Considerando-se que o plano de benefícios será constitucionalmente
definido, a conclusão lógica é a de que o plano de custeio deve se ajustar ao
que ficar estabelecido na Constituição, no momento oportuno, pois será
necessário que se pense com seriedade nesse plano de custeio.

Por um lado, o servidor público, de modo geral, já se vê em dificuldades
devido aos baixos salários e, dificilmente, poderia suportar maiores
descontos em seu contracheque. Por outro lado, o Estado não pode se
comprometer a injetar enormes somas na previdência de seus servidores,
em detrimento de suas atividades-fim.

Decore daí a necessidade de estudos cuidadosos. Percentuais de
contribuição aleatórios podem trazer graves conseqüências ao sistema, já
que qualquer regime de previdência sem uma fonte de custeio segura está
fadado ao insucesso.

E importante que se tenha um bom cadastro, dado básico, primário, a
partir do qualse desenvolvem os cálculos atuariais.

Entendemos que as aposentadorias, as pensões, os demais benefícios e a
saúde devem receber tratamento diferenciado em um novo modelo de
seguridade social. Dada a sua natureza diversa, as receitas devem ser
completamente separadas e de tal forma administradas.

Para as aposentadorias, cujo regime a ser adotado deve ser o de
capitalização, há que ser constituído um fundo previdenciário próprio com
aporte de recursos do Estado, da União (como fator de compensação pela
absorção, pelo Estado, de ex-segurados do INSS) e de empréstimos obtidos,
além da contribuição dos segurados.
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Esta Comissão propõe que seja enviado ofício ao Governador do Estado e

ao Presidente do Tribunal de Justiça, sugerindo a constituição de um grupo
de trabalho, assessorado por especialistas da área, com o fim específico de
elaborar um projeto para a seguridade social do servidor público.

O grupo deverá ser constituído no prazo máximo de 10 (dez) dias após a
promulgação das emendas à Constituição Federal relativas à previdência e à
administração pública e deverá ser composto da seguinte maneira:

a) quatro servidores, sendo dois do Poder Executivo, um do Poder
Legislativo e um do Poder Judiciário;

b) quatro membros dos Poderes do Estado, sendo dois do Poder
Executivo, um do Poder Legislativo e um do Poder Judiciário.

4.2 Da Gestão
Esta Comissão, analisando os depoimentos colhidos, as informações

obtidas nas visitas que realizou, bem como a documentação recebida (dados
estatísticos, relatórios, projetos), pode afirmar com segurança que o IPSEMG

ctem sérios problemas administrativos e gerenciais, que já foram relacionados
e examinados em outra parte deste relatório.

Faz-se necessário registrar, no entanto, que alguns deles têm origens
remotas e permeiam toda a estrutura social e política brasileira, como é o
caso do descompromisso com a coisa pública" e da promiscuidade entre o
público e o privado.

Outros, cuja resolução não implica mudanças profundas nos padrões
culturais e de comportamento, como os mencionados acima, já tiveram um
tratamento proposto pela atual administração, mas sua resolução depende
de níveis decisórios fora do âmbito da autarquia.

E o caso, por exemplo, da proposta de reestruturação do IPSEMG,
encaminhada à SEPLAN, segundo os depoimentos, no final de 1995 ou
início de 1996, a qual reduz o número de cargos comissionados e corrige
distorções no que diz respeito à desarticulação entre áreas, mudando a
subordinação técnica e administrativa de algumas delas. E o caso, também,
do Plano de Cargos e Salários, que, segundo depoimentos, foi encaminhado
há cerca de 2 anos à apreciação da Secretaria da Administração. A questão
da abertura de concurso público para preenchimento de vagas no IIGIP
também se enquadra na mesma situação. Embora o IPSEMG tenha
condições financeiras de fazê-lo, está submetido, enquanto autarquia, à
política de contenção de gastos com pessoal do Governo do Estado.

Evidentemente, há problemas outros que --podem ser solucionados ou, ao
menos, amenizados, no âmbito da instituição, com os recursos
administrativos e de poder de que dispõe.

No entanto, toma-se flagrante que, para propiciar àquela instituição
condições para um gerenciamento ágil e eficiente, é absolutamente



necessário buscar instrumentos que a desatrelem da administração estadual
e lhe assegurem autonomia administrativa e financeira.

Os riscos inerentes à flexibilização dos controles, que decorrem da
ampliação do poder institucional, poderão ser minimizados com a criação de
mecanismos de participação dos servidores estaduais, tanto na formulação
das políticas quanto na implementação das ações e no controle dos serviços.
E mister lembrar que o servidor, além de contribuir majoritariamente para o
financiamento da instituição, é também o maior interessado em que seu
desempenho, em termos de custo/benefício, seja o melhor possível.

Portanto, com o objetivo de equacionar os problemas relativos à gestão do
Instituto, tomando-o mais autônomo e eficiente, como também mais
democrático, a Comissão recomenda:

1 - a mudança da natureza jurídica do Instituto, de forma que lhe seja
assegurada maior flexibilidade e autonomia, a ser elaborada pelo grupo de
trabalho mencionado no subitem anterior;

2 - a criação de um Conselho Deliberativo, composto paritariamente por
representantes da administração pública estadual e dos servidores, que
serão designados pelo conjunto das entidades representativas da classe e
escolhidos em assembléia, com a atribuição de definir as políticas e as
ações a serem implementadas pelo Instituto;

3 - a criação de umConselho de Beneficiários, composto de câmaras
localizadas nas regiões administrativas do Estado, estruturado de forma a
possibilitar ao servidor público atuar na defesa de seus direitos, bem como
contribuir para a qualidade dos serviços oferecidos;

4 - a remessa de ofício ao Presidente do IPSEMG solicitando-lhe que
providencie, no prazo de 120 dias, o cadastramento dos servidores do
Estado e das prefeituras e câmaras municipais conveniadas, bem como o de
seus respectivos dependentes, de maneira a permitir a identificação do
contingente de usuários do sistema, por faixa etária e grupo de renda;

5- a solicitação, ao Presidente do IPSEMG, de revisão de alguns critérios
de concessão de aposentadoria aos servidores daquele órgão, contidosem
instrumentos legais de eficácia restrita ao âmbito do Instituto.

4.3 - Da assistência à saúde	 --
A assistência à saúde prestada pelo IPSEMG foi objeto de detalhada

análise por parte desta Comissão. Foram detectados vários problemas,
alguns de natureza gerencial, outros intrinsecamente relacionados ao modelo
de prestação de serviços adotado pela instituição.

Em primeiro lugar, verificou-se que a oferta de serviços se encontra muito
aquém da necessidade, gerando uma enorme demanda reprimida e
obrigando a população beneficiária do Instituto a recorrer ao SUS ou, no
caso dos grupos de maior poder aquisitivo, aos planos privados de saúde.
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Além de escassos, os serviços são também mal distribuídos

espacialmente, o que agrava a situação no que diz respeito ao acesso a eles.
Embora a cobertura assistencial seja baixa tanto na Capital como no interior,
naquela estão fortemente concentrados os parcos recursos disponíveis
(70,2% das intemações, 54,7% dos exames e 62.8% do gasto com saúde).
No interior, onde se encontram aproximadamente 85% dos beneficiários,
computando-se os servidores dos municípios conveniados, a situação chega
a ser dramática, sobretudo no que conceme à oferta de internações
hospitalares. A inexistência de recursos hospitalares na grande maioria dos
municípios, além de sacrificar o servidor, provoca enorme sobrecarga para
os serviços localizados em Belo Horizonte.

Necessária se faz, portanto, uma ação rápida para expandir a rede
assistencial no interior, adequando-se a oferta à demanda.

O fato de a instituição não dispor, como foi reiteradamente registrado nos
depoimentos, de infra-estrutura para auditoria e controle da rede

-credenciada, no interior, não pode se transformar em óbice à expansão dos
serviços. Há que se buscar mecanismos alternativos, que assegurem um
gerenciamento eficiente do sistema.

O incremento da-oferta de serviços, no interior, não poderá ocorrer sem
que haja um processo mais amplo de reestruturação do modelo assistencial
como um todo, no qual o Hospital Governador Israel Pinheiro também
deverá ter seu papel redefinido.

O Hospital em questão, sem dúvida de elevado padrão técnico e de alta
complexidade, vem mantendo grande parte de seus leitos ocupados com
procedimentos básicos e internações ditas «sociais". Com a descentralização
das intemações básicas, o HGIP, desonerado de grande parte da demanda
do interior, poderá se transformar em referência para procedimentos de nível
terciário e quatemáno. Terá, assim, um papel duplamente estratégico: de um
lado, dar suporte à rede assistendal como um todo, no que diz respeito à
atenção de maior complexidade; de outro, liberar o Instituto do ônus de
comprar no mercado boa parte dos procedimentos de alto custo.

- Há que se considerar que o HGIP já possui, em várias especialidades,
excelente estrutura tecnológica e pessoal altamente qualificado e que,
portanto, tal adaptação não implicará investimentos vultosos, podendo
resultar, ao contrário, numa expressiva economia, por parte do Instituto, com
o chamado «alto custo".

No entanto, para cumprir esse papel, o HGIP precisará sofrer uma
profunda reestruturação sob o aspecto gerencial. Os indicadores de
produtividade demonstram que seu desempenho não é satisfatório, tanto no
que diz respeito à internação quanto ao atendimento ambulatorial, o que tem
repercussão direta sobre os custos, tomando-os elevados.
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A melhoria dos níveis de eficiência do Hospital depende, não unicamente

mas em grande medida, de mecanismos que lhe propiciem um
gerenciamento mais ágil e flexível. Verificou-se que o HGIP se encontra
praticamente imobilizado pelas 'amarras" burocráticas a que está submetida
a administração pública, sobretudo no que se refere a política de pessoal e
ao processo de compra.

Como esta CPI está propondo a criação de uma comissão, composta por
representantes dos três Poderes, a qual tenha a finalidade de estudar a
mudança da natureza jurídica do Instituto, de forma a lhe assegurar maior
autonomia administrativa e financeira, acreditamos ser inadequado
apresentar qualquer solução isolada para o Hospital. Sua reestruturação,
embora saibamos ser urgente, deverá ocorrer no bojo do processo de
reorganização da instituição como um todo.

No que se refere ao custeio do sistema, algumas observações se fazem
necessárias.

Por um lado, há que considerar que a inflação no setor saúde vem
crescendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, num ritmo mais
acelerado que no restante da economia. Por outro, é preciso atentar para o
tato de que o aumento da oferta de serviços e a melhoria de sua qualidade
atrairá a clientela que se deslocou seja para o SUS, seja para os planos
privados de saúde, e que, somada à clientela habitual, poderá exercer
enorme pressão sobre os serviços.

Portanto, algumas medidas que evitem o estrangulamento financeiro do
sistema precisam ser pensadas. Uma delas consiste na instituição de algum
tipo de fator moderador, como, por exemplo, a participação do usuário no
custeio do sistema. Embora as normas regulamentadoras do IPSEMG já
contemplem esse aspecto, os descontos, segundo os depoimentos colhidos,
são realizados com um parcelamento tão elástico e tanto tempo após a
utilização dos serviços, que deixam de ter qualquer significado em termos
econômicos.

Outra medida que nos parece oportuna seria o estabelecimento de um teto
de despesas por região do Estado, definido com base em critérios
populacionais e epidemiológicos, o que, além de assegurar que os gastos
sejam compatíveis com a disponibilidade de recursos, evitaria privilegiar
uma região em detrimento de outra.

Finalmente, vale destacar que a parcela da contribuição destiÃada à saúde
deve ser contabilizada e administrada de forma completamente separada da
parte destinada aos benefícios previdenciários. Embora abrigadas sob o
mesmo teto, estas atividades têm natureza absolutamente distinta, não
devendo haver qualquer possibilidade de comunicação entre suas receitas.

Tecidas essas considerações, esta Comissão, com o objetivo de propiciar a
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melhoria da assistência à saúde, em termos quantitativos e qualitativos, a
um custo compatível com a disponibilidade de recursos do IPSEMG,
recomenda:	 -

1 - a ampliação dos credenciamentos de serviços médicos ambulatotiais e
hospitalares e de serviços odontológicos, na Capital e no interior,
estabelecendo-se algum tipo de fator moderador, com vistas a equacionar o
problema da desigualdade no acesso aos serviços e da demanda reprimida,
sendo que, na Capital, só deverão ser credenciados serviços cuja demanda
ultrapasse a capacidade de atendimento dos serviços próprios do IPSEMG;

2 - a terceirização da gerência operacional desses serviços, uma vez que o
IPSEMG não dispõe, atualmente, de infra-estrutura para realizar auditoria,
controle e avaliação, sobretudo no interior, observadas as seguintes
condições:

a) o processo de credenciamento e descredenciamento deverá ser mantido
junto ao IPSEMG, ficando o "terceiro" responsável apenas pela

-administração e controle dos serviços credenciados;
b) a licitação para prestação desse serviço deverá ser feita por região

administrativa do Estado, de forma a impedir que o serviço seja prestado por
uma mesma empresa em todo o Estado; a existência de vários prestadores
não só permite uma análise comparativa de seu desempenho, como evita
que o Instituto se tome arefém» de um único prestador;

c) a inclusão, no contrato entre o IPSEMG e a empresa vencedora da
licitação, de cláusula estabelecendo que as despesas que excederem um
teto financeiro a ser definido por região serão de responsabilidade exclusiva
•do contratado;

3 - caso o IPSEMG promova as adequações necessárias ao exercício das
atividades relativas à gerência operacional dos serviços contratados, em
igualdade de condições com a iniciativa privada, observados os princípios de
economicidade, eficiência e controle poderá fazê-lo diretamente, devendo,
para tanto:

a) informatizar seus 25 Centros Regionais, no prazo de 1 ano, podendo
licitar a contratação de serviços de informática, por região administrativa, de
forma a impedir que o serviço seja prestado por uma mesma empresa em
todo o Estado;

b) agilizar o processo de pagamento dos serviços contratados, diminuindo
o prazo para liberação das faturas;

c) reestruturar o Hospital Governador Israel Pinheiro, tendo em vista o
papel que deverá desempenhar no novo desenho do sistema, tomando-se
referência, tanto para a Capital quanto para o interior, no que se refere aos
procedimentos de alta complexidade;

4 - a contabilização e a administração da parcela da contribuição destinada
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à saúde de forma completamente separada da destinada aos benefícios
previden clã ri os

5 - o acompanhamento da reestruturação do modelo de assistência à
saúde pelo grupo de trabalho a ser constituído conforme mencionado no
subitem 4.1.

4.4 - Dos convênios com os municípios
Esta CPI constatou que a questão previdenciária dos municípios exige

atenção especial.
Para que o IPSEMG possa continuar celebrando convênios com os

municípios, parece-nos indispensável que tais convênios sejam precedidos
de cálculos atuariais específicos para cada caso, os quais resultariam em
alíquotas de contribuição compatíveis com a realidade de cada um.

Uma solução plausível para o problema previdenciário dos municípios,
especialmente daqueles de pequeno porte, sena a sua associação, por
microrregiões do Estado, para a constituição de fundos de aposentadoria,
pensão e assistência à saúde.

A implantação de sistemas próprios municipais de previdência não se tem
revelado a melhor altemajiva, e a experiência indica a necessidade de uma
fiscalização rigorosa das entidades municipais vinculadas a tais sistemas.

Nesse sentido, apresentamos projeto de lei complementar que altera a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas  atribui àquela Corte de Contas o dever de
fiscalizar as entidades municipais de previdência.

4.5 - Das pensões	 -
A CPI entende que o problema das pensões exige solução condizente com

os ditames constitucionais.
A questão, contudo, encontra-se entregue ao Poder Judiciário, onde vem

sendo analisada em face das ações propostas, podendo qualquer atitude
incisiva configurar uma ingerência indevida no âmbito de outro Poder.

No entanto, em face do descompasso entre a alíquota de contribuição e o
benefício, ressaltamos a necessidade da revisão de tal alíquota, a fim de que
fique assegurado o custeio das pensões. A matéria deverá ser objeto- de
estudo Wde proposta pelo grupo de trabalho de que trata o subitem 4.1, "in
fine".	 -

4.6 - Do acordo para o pagamento do débito
Esta Comissão, tendo em vista que o valor da divida já foi apurado pelo

Tribunal de Contas, recomenda que se encaminhe oficio ao Procurador-
Geral de Justiça, a fim de que prossiga nos entendimentos para o acordo a
ser firmado entre o Governo do. Estado e o IPSEMG ou, em caso de
impossibilidade de acordo, que adote as medidas judiciais cabíveis.

4.7 - Dos repasses e da recomposição da reserva de caixa
A reserva de caixa existe para cobrir eventuais despesas não
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programadas, por aumento do custo dos serviços prestados pelo IPSEMG ou
por decisões judiciais não previsíveis, diferentemente da reserva técnica,
que todo instituto de previdência tem por um -compromisso legal e que se
destina, em gera!, a constituir um acervo de valores mobiliários e
imobiliários, além de ativos bancários, que se destinam a resguardar a
sobrevivência do Instituto em tempos difíceis.

Em novembro do ano passado, a reserva de caixa do IPSEMG estava
esgotada, trazendo dificuldades financeiras para o Instituto. Houve, então,
por parte do Governador, o compromisso de que não fossem mais retidos os
repasses ao Instituto de Previdência, o que, em maior ou menor escala, vem
ocorrendo, permitindo que seja recomposta a reserva de caixa.

Segundo o Presidente do IPSEMO, Dr. José Maria Borges, em depoimento
de 14110197, o montante de recursos da reserva de caixa era o seguinte:

julho de 1997: R$74.640.899,20; agosto de 1997: R$77.697.173,37;
setembro de 1997: R$82.716.445,88.

- A expectativa é de que a reserva de caixa existente em janeiro de 1995
esteja recomposta no final de dezembro de 1997 ou janeiro de 1998.

Esta CPI entende que deve ser firmado acordo com o Governador do
Estado para que sejam mantidos os repasses até que o IPSEMG passe a
arrecadar diretamente as contribuições de seus segurados.

4.8 Da Questão Patrimonial
Os bens imóveis de propriedade do IPSEMG que não tenham relação com

a atividade do Instituto deverão ser oportunamente alienados, e o produto
revertido para a execução das atividades-fim do Instituto.

4.9 Da Compensação Financeira Prevista no Art. 202, § 2 0, da Constituição
Federal

Entendemos ser necessária a agilização das ações judiciais ou legais
necessárias à cobrança junto ao Governo Federal dos valores
compensatórios em -decorrência da contagem recíproca do tempo de
contribuição nos regimes celetista e estatutário. Tal medida se fundamenta
no fato de que, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, não
vigorava o regime jurídico único. Logo, a quase totalidade das autarquias e
fundações adotava o regime celetista, com contribuições à seguridade social
da esfera federal. Com o advento da Carta Magna em vigor, esses
servidores celetistas passaram a estatutários, sem que houvesse uma
compensação entre os sistemas de previdência, o que sobrecarregou o
sistema estadual, que passou a arcar com aposentadoria, pensão saúde e
assistência desses funcionários, enquanto a arrecadação das contribuições
permaneceu, até 1988, com a União, sem que se atendesse à norma do art.
202, § 20, da Lei Fundamental, a qual preconiza a compensação financeira
dos sistemas.	 -
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4.10 Da Questão Orçamentária
Apresentamos, ao final deste relatório, projeto de emenda constitucional

criando o Orçamento da Seguridade.
4.11 Da Arrecadação Direta dos Recursos pelo IPSEMG
Apresentamos, ao final deste relatório, projeto de lei que estabelece a

competência do IPSEMG para arrecadar e aplicar as contribuições sociais de
que trata o parágrafo único do art. 149 da Constituição da República.

4.12 Das Inspeções do Tribunal de Contas
Esta CPI conclui pela necessidade de que seja enviado ofício ao Tribunal

de Contas do Estado solicitando-lhe que informe à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa em que fase se
encontram as inspeções relativas ao IPSEMG e que remeta àquela
Comissão os relatórios finais --das referidas inspeções, tão, logo sejam
concluídas.

4.13 Da Compra e Distribuição de Medicamentos
Será solicitado à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da

Assembléia Legislativa que analise detidamente as licitações para compra de
medicamentos realizadas_ pelo IPSEMG nos últimos cinco anos e que
verifique também se a distribuição desses medicamentos foi realizada dentro
dos parâmetros legais.

4.14 Das Providências
Este Relatório deverá ser enviado ao Governador do Estado, ao Ministério

Público, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Presidente do IPSEMG para
conhecimento e para que tomem as providências que lhes sejam atinentes,
sugeridas neste Relatório.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1997.
Miguel Martíni, Presidente - Sebastião Costa, relator - Carlos Pimenta -

José Braga - Gilmar Machado - Luiz Fernando Faria - Anderson Adauto.
5-ANEXOS

1 - Resumo dos Depoimentos e das Exposições Colhidos
316197 - Extrato do Depoimento do Dr. José Maria Borges, Presidente-do

IPSEMG
O IPSEMG é uma instituição com mais de 80 anos, criada nos moldes de

repartição simples", em que aqueles que estão na ativa contribuem para a
assistência à saúde dos servidores públicos e seus dependentes, bem como
para as pensões e outros benefícios.

Esse modelo já se exauriu, tanto na União, como nos Estados e
municípios, porque o valor destinado aos que trabalham está num patamar
de igualdade com o valor pago aos beneficiários do sistema previdenciário.

O depoente admitiu a dificuldade de realização dos repasses para que os
recursos fossem destinados ao pagamento dos servidores da ativa, sem
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atrasos.

Informou o Presidente do IPSEMG que, durante os trabalhos dá Comissão
Especial e do Fórum Técnico, realizados neste Legislativo, esta Casa
requisitou uma série de documentos que foram colocados imediatamente à
sua disposição, demonstrando que, apesar das dificuldades, o IPSEMG tem
'hoje o seu melhor momento em relação ao perfil de produção de serviços,
tanto em quantidade como em qualidade.

Reconhece o depoente, todavia, a necessidade de mudança do modelo e
melhoria do atendimento no interior.	 -

Em seguida, o Presidente apresentou a atual estrutura de atendimento aos
segurados, tanto na Capital quanto no interior.

Afirmou que o período atual registrou o maior crescimento da história do
IPSEMG, embora se reconheça a necessidade de melhorar o atendimento
em quantidade e qualidade, principalmente no interior, em algumas regiões
do Estado.

Afirmou o Presidente que a imagem do IPSEMG em desativação para
eventual privatização não corresponde à realidade. Esse fato pôde se
comprovar em recente pesquisa, ainda não apresentada ao público, na qual
se demonstra a valorização dos serviços prestados.

Uma questão relevante para o depoente é o reajustamento das pensões
devidas ao nível dos chamados 20 QPs, ou seja, R$2.300,00, limite sobre o
qual incide a cobrança de 8%.

Quanto aos pensionistas que reivindicam o cumprimento do dispositivo
constitucional que assegura a isonomia com os servidores na ativa, o
Presidente informou que somente as ações decididas pelo Supremo Tribunal
Federal têm sido pagas. Se o beneficio se estendesse a todos, 80% da
arrecadação seriam consumidos com essa finalidade, prejudicando as outras
atividades.

Sob o aspecto jurídico, a questã q se liga ao fato de que a legislação
constitucional federal previa a criação da fonte de receita, o que não ocorreu.

Os empréstimos habitacionais, que foram realizados durante muitos anos,
estão interrompidos. Foi necessário fazer uma reavaliação, pois as
prestações são tão inisórias, que cobrá-las sai mais caro, tomando a
cobrança injustificável. A volta dos empréstimos depende do recebimento da
dívida estadual e de nova reformulação.

A farmácia, também desativada no momento, depende apenas de
organização administrativa. O IPSEMG apenas compra e revende os
medicamentos. Não há investimentos, segundo afirmou o Presidente.

Quanto aos chamados "empréstimos" para o Governo, informou que não
existe formalização e sim utilização pura e simples dos recursos em
conseqüência do sistema de caixa único. Esse fato não se deu de uma só
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vez, e, sim, aos poucos. A conta das autarquias e das fundações é uma
subconta da Secretaria de Estado da Fazenda nos Bancos.

O Presidente do IPSEMG declarou que os recursos foram devolvidos ao
Instituto corrigidos, como se tivessem sido aplicados em CDB ou RDB ou em
aplicações bancárias com vencimentos fixados. Um único título foi resgatado
antecipadamente, no valor de R$87.000.000,00, e, posteriormente, o
dinheiro foi devolvido com correção.

Os R$87.000.000,00 estavam no bolo geral da dívida, que é de cerca de
R$800.000.000,00. Do ponto de vista da rentabilidade, não houve prejuízo,
sendo que, de novembro de 1996 para cá, os repasses feitos pelo Estado
estão dentro da realidade.

O Dr. José Maria apresentou os seguintes dados relativos ao IPSEMG:
- Receita mensal atual estimada: R$38.000.000,00 a R$39.000.000,00.
- Repasse mensal atual: R$23.000.000,00 a R$25.000.000,00.
Observou o Presidente que poucas Prefeituras e Câmaras Municipais

conveniadas estão pagando regularmente.
O recolhimento do Estado sobre a folha é de 6% dos vencimentos do

servidor mais 4% do empregador, o que soma, mais ou menos,
R$24.000.000,00.

Dos 853 municípios do Estado, 511 são conveniados. Desses, 155 estão
em dia e cerca de 350 em débito cujo valor alcança R$56.700.000,00.

O custo mensal do IPSEMG é de R$26.000.000,00 a R$27.000.000,00.
A saída do IPSEMG do sistema de caixa único depende de vontade

política, apreciação legislativa e criação de estrutura administrativa própria.
O IPSEMG, no momento, não tem estrutura organizacional para funcionar

fora do sistema de caixa único. As áreas de finanças e contabilidade têm
discutido o assunto internamente. O Instituto tem um bom centro
administrativo em Belo Horizonte, mas, considerando todo o Estado, é
deficiente. A Secretaria de Estado da Fazenda teria de transferir tecnologia e
equipamentos, pois os mecanismos de arrecadação mudaram muito.

As Prefeituras têm, com o IPSEMG, um débito de aproximadamente
R$56.700.000.00, conigiveis com multa de 10%. A mudança desse
percentual só pode ser feita mediante lei. Da dívida acumulada, 213 referem-
se a contribuições dos servidores. Não se sabe se é competência do
Legislativo autorizar a mudança dos critérios de contribuição. Essa é questão
polêmica, porque existe a relação de 4% para 8% no desconto.

Com oadvento do regime jurídico único, previsto na Constituição de 1988,
o IPSEMG recebeu um grande número de servidores, ex-celetistas, inclusive
da MinasCaixa, que foram incorporados sem trazer nenhum tipo de
contribuição para a formação de um fundo.

Conforme o depoente, o Estado do Paraná vem procurando dimensionar
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esse valor e tentando recebê-lo do Governo Federal. Aqui também, depois
de levantada e aquilatada a dívida, formalmente e com clareza, vai-se tentar
o mesmo. Seria maneira objetiva de se criarem um fundo de pensões e
aposentadorias para o Estado de Minas Gerais.

Entende o depoente que, mudado o regime, a melhor alternativa seria um
regime misto, que contemple a criação de um fundo de aposentadoria, que
não poderá custar ao funcionalismo mais que 11,5%. Esse fundo terá que ser
feito com ativos, como ações, propriedades do Estado e recursos a serem
buscados junto ao INSS.

A situação de penúria das instituições de previdência não é nova: é cíclica,
na opinião do Presidente. No Governo Magalhães Pinto, havia um grande
débito do Estado, quitado com a transferência de imóveis para o Instituto.
Todavia, os imóveis já regularizados foram objeto de caução para que o
Estado contratasse empréstimos por Antecipação de Receita - AROS -,
autorizados pela Assembléia Legislativa. Não estão, portanto, disponíveis no
-momento.

Como existem outros imóveis em processo de regularização, acredita o
depoente que, no futuro, imóveis rentáveis e de boa qualidade poderão ir
para o IPSEMG.

Quanto à emissão de títulos, o Dr. José Maria informou que o Estado, no
momento, está com sua capacidade esgotada, e não pode emiti-los para
pagamento da dívida.

A única alternativa seria o parcelamento da dívida a longo prazo, dentro da
capacidade de pagamento do Tesouro.

A reserva técnica do Instituto é constituída de imóveis, móveis, ações de
companhias e títulos de sociedades privadas que, para serem negociados,
requerem procedimento licitatório e autorização legislativa.	-

A reserva de caixa é constituída por recursos que são depositados e
aplicados em CDBs, RDB5 e FIF, com os seguintes objetivos: pagamento de
dívidas, expansão do Instituto, criação de novos programas e, também, para
urna situação de necessidade, como, por exemplo, no caso de o STF dar
ganho de causa a servidores. Se não forem feitas reservas, surgem os
precatórios, que só serão pagos após a sua inclusão no orçamento.

Os atrasos dos repasses foram mais acentuados neste Governo: a parte
relativa a contribuições do servidor chegou a 11 meses de atraso, e a do
Estado, a 20 meses. Após entendimentos com a Promotoria, o Governador
solicitou que os repasses ao IPSEMG fossem priorizados.

Quando o STF dá ganho de causa a uma ação de pensão, pretende que a
mesma seja paga de acordo com o que determina a Constituição Federal.
Assim, há pensionistas que recebem R$10.000.00, outros, R$13.000,00.
Como o STF manda pagar a diferença acumulada, há geração de um
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passivo que chega a R$500.000,00 por pessoa.

O Estado argumenta formalmente que não pode aumentar sua contribuição
além de 4%, ao passo que a iniciativa privada contribui com 8%. A razão é
que é ele que paga a aposentadoria.

Num sistema em que prevaleça a eqüidade, empregado e empregador vão
ter de contribuir de forma igual, sendo a contribuição obrigatória limitada a
um teto, por exemplo, de 10 salários mínimos. Aquele que quiser ter
aposentadoria maior do que esse valor terá de ingressar num plano
particular, privado ou público.

Essa complementação, que terá a fiscalização de cada um, como uma
caderneta de poupança individual, deverá ser administrada por um conselho
fiscal constituído de forma paritária. Assim, todos teriam acesso à sua conta.

O IPSEMG conta com um hospital e um centro de serviço odontológico em
Belo Horizonte, na prestação de serviços próprios. No resto do Estado,
compra serviços privados sob a forma de credenciamento de pessoas físicas
e jurídicas. O Instituto possui também um resíduo diminuto de profissionais
liberais, médicos e dentistas, que são do seu quadro próprio e estão, na
maioria das vezes, localizados nas agências regionais. E um quadro em
extinção, que representa 1% da prestação de serviços no interior.

O parcelamento do débito das Prefeituras está sendo feito em 72 meses,
mas o ideal seria em 100, respeitadas as condições do município.

O depoente explicou que o Estado pretende pagar a divida de acordo com
suas condições reais, ou seja, em 30 anos. É sua pretensão pagar sem multa
e correção, pois entende que, no caso de uma divida de um órgão do poder
público com outro, 10% é uma multa exagerada, ocorrendo o mesmo com a
correção de 1%, se capitalizada.

Há, nas 511 Prefeituras conveniadas, situações em que nenhum servidor
foi beneficiado pelo IPSEMG ou recebeu muito pouco, o que é uma injustiça
consolidada. A explicação para isso é a área geográfica em que o servidor
está lotado. Uns estão em municípios em que a assistência é boa e a
estrutura de compra de serviços também. Outros estão em municípios-em
que não existe nada ou muito pouco, não há assistência hospitalar e
laboratorial, apenas credenciamentos. Existem estudos para compensar
aqueles que têm de se deslocar para obter assistência médica fora de seu
município. Agora isso é possível, porque existe uma nova tabela que permite
melhor organização.

Uma comissão apolítiça instituída pela Portaria n° 41195 para fazer um
primeiro levantamento patrimonial do IPSEMG apresentou trabalho
detalhado, com fotografias, localização, estado de conservação e de
pagamento de impostos. Esse trabalho foi realizado em dois meses, com
viagens ao interior do Estado, tendo sido registrados 34 imóveis.
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Em 1996, foi nomeada nova comissão para fazer um detalhamento preciso
do aproveitamento desses imóveis. Disso resultou a Deliberação n° 120, de
1311197. do Conselho Diretor, sugerindo a criação de uma Câmara de Gestão
do Património Imobiliário do IPSEMG, cuja constituição foi aprovada pela
Portada n° 05197, sendo seus representantes pessoas da mais alta
confiabilidade, com a preocupação de não privilegiar os interesses do
Governo.

Com relação ao imóvel da Praça Sete de Setembro, em Belo Horizonte,
informou o depoente que o contrato primitivo do estacionamento foi assinado
em 1984, pelo prazo de 24 meses, no qual se permitia ao locatário edificar
no terreno. Cumprido o tempo, as edificações não haviam terminado, tendo
sido feito um termo aditivo em março de 1986, que, sem nenhuma mudança,
continuava prevendo edificações no terreno. Esse termo aditivo,
consolidando as disposições do contrato original, dizia que, na data do
vencimento, após dez anos, o Instituto teria a posse das edificações

=construídas no terreno.
Quando se fez necessário outro termo aditivo, os aluguéis estavam

defasados, e o IPSEMG concluiu que seria inaceitável o valor de
R$1.942,00. Solicitou-se, então, a revisão geral de todos os aluguéis, cuja
negociação seria feita somente por meio dos setores responsáveis do
IPSEMG, ou seja, a Divisão de Engenharia, a Superintendência de
Administração e a Procuradoria-Geral. Alguns processos estão na justiça até
hoje.

O Presidente do IPSEMG havia convocado os locatários, ainda sob a
vigência do termo aditivo, para reclamar os interesses do Instituto, o que se
deu antes da incorporação da área construída.

Durante o processo de negociação promovido pela Superintendência
Administrativa, o Banco Itaú, sublocatário das edificações feitas pelo
locatário, entrou na justiça com urna petição de direito de renovação de
contrato. Os advogados do Instituto questionaram o direito de permanência
de locação. Apesar disso, o Juiz entendeu por bem dar prosseguimento à
ação e apreciar o seu mérito. Isso possibilitou ao IPSEMG apenas a
oportunidade de negociação, pois, ainda que ele quisesse interromper o
contrato unilateralmente e proceder a uma nova licitação, estaria impedido
até o final da ação.

O que se conseguiu foi um reajuste para R$70.000,00 mensais, com o
pagamento de R$140.000,00 como compensação pelo período em que o
valor esteve defasado.

Durante essa negociação, concordou-se em prorrogar por mais dez anos o
contrato. Foi solicitado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a
apreciação da matéria, após o encaminhamento de vários pareceres sobre o

ffl
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assunto.

O valor do aluguel, de acordo com o mercado, proposto pela Comissão do
IPSEMG, para vigorar a partir de 1 0 de fevereiro, _é de R$208.000,00. O
locatário contestou, passou a depositar em juízo í entrou na justiça. No
momento, aguarda-se o arbitramento pelo Juiz.

O ajuizamento da ação pelo Banco ltaú impediria, até seu final, a solução
do contrato. A sua renovação, com o mesmo inquilino, visou a impedir
prejuízos ao IPSEMG, tendo em vista os reajustes obtidos, uma vez que
abrir outra licitação não seria conveniente.

Com relação aos outros imóveis, procedeu-se, por intermédio da Comissão
do IPSEMG, à negociação para reajuste dos valores, até então irrisórios,
independentemente de interpelação judicial.

Com relação ao hotel de Araxá, informou o Presidente que..a Comissão
vem examinando o assunto e sobre ele ainda não se pronunciou, o notei
sempre foi deficitário, mas cumpria um papel social, que era o de permitir
aos servidores e suas famílias gozarem férias com diárias a preços
reduzidos. Ultimamente, com o fechamento do Grande Hotel e das Termas,
que estão em reforma, o hotel ficou ainda mais deficitário.

Todavia, sua grande despesa é com o quadro de pessoal. Ocorre que
somente 10% de seu quadro de funcionários não é estável, e não interessa
ao IPSEMG a sua demissão.

Com a perspectiva de reabertura do parque aquático, pretende-se dar uma
nova administração ao hotel, permitindo-lhe, pelo menos, empatar a receita
com a despesa.

No passado, como o IPSEMG atrasava os pagamentos, hospitais, clínicas
e profissionais abandonaram seus credenciameritos. Hoje, além de fazer os
pagamentos em dia, a tabela aplicada pelo Instituto se aproxima muito das
utilizadas pelos planos de saúde, como se vê, por exemplo, no comparativo
a seguir apresentado, que mostra o valor por consulta:

UNIMED .....R$21,00;
IPSEMG ......R$1 3,80;	 -
IPSEMG ......R$1 7,30 - urgência.
No Triângulo, a tabela corresponde a 80%, em média, dos preços dos

planos de saúde, e, em Belo Horizonte, os valores também se aproximam
muito deles, tendo em vista a complexidade de muitos procedimentos, como
CTI5, cirurgias, etc.

Existe hoje certa dificuldade, por parte dos conveniados, em apresentar a
documentação legalmente exigida, e, por isso, em muitos municípios, os
convênios não se realizam.

Com relação ao problema das fraudes e dos abusos no tocante a consultas
e exames, entende o Dr. José Maria Borges que a simples mudança dos
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termos dos convênios não é a solução. O problema é de custo e benefício.
Como é um serviço comprado da iniciativa privada, em vez de se criar uma
burocracia pública para fiscalizá-lo, fazendo acompanhamento, avaliação e
auditagem do sistema, poder-se-iam licitar os serviços de uma empresa que
gerenciasse o serviço.

O controle de qualidade na Capital é mais fácil do que no interior.
Trabalhar com um orçamento preestabelecido, por exemplo, ou estabelecer
.um número X de consultas por mês pode sacrificar o segurado, pois, se for
fixado um teto, o lucro vai ser estabelecido em função desse teto.

O preço das consultas médicas produzidas pelo sistema deve ser reduzido
em, pelo menos, três vezes, já que estas são bastante caras em relação às
ofertas dos atuais planos de saúde.

Existem hoje 83 agências no interior, e muitas não são necessárias, pois
não polarizam municípios vizinhos. A idéia é criar estruturas regionais,
segundo proposta já feita pela Superintendência de Interiorização, buscando

za coincidência com as Regiões Administrativas criadas pela Lei n° 11.962, de
30110195. E necessário promover também sua informatização; os estudos
estão prontos e constam em um projeto básico, para a abertura do processo
de licitação.	=

Finalizando, o Presidente do IPSEMG disse que se discute, no momento, a
reformulação do gerenciamento, da compra dos serviços, do credenciamento
e do aproveitamento dos consórcios municipais de saúde, em regime de
parceria.

516197 - Extrato do Depoimento do Sr. João Heraldo dos Santos Lima,
Secretário de Estado da Fazenda

Segundo o Secretário de Estado da Fazenda, o sistema de caixa único do
Estado permite, dentro da legalidade, seja otimizada a utilização dos
recursos públicos. Se há carência extrema em determinados postos e
excesso em outros, é perfeitamente Jicita e razoável a utilização adequada
dos recursos, ou seja, a utilização remunerada dos recursos, para que não
ocorram danos permanentes e irrecuperáveis aos órgãos que os cederam
temporariamente.

Sua utilização está contabilizada nos livros do Estado e foi devidamente
remunerada, não havendo, pois, como questionar a sua adequação.

A gravidade da situação em relação ao futuro pode ser demonstrada pelos
seguintes números. Repasses do Tesouro para o IPSEMG, em UFIR5:

1985- R$34.000.000,00;
1986- R$56.000.000,00;
1987- mais de R$80.000.000,00;
1996- mais de R$362.000.000,00.
Isso significa que os repasses, em uma década, aumentaram mais de dez
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vezes, e a receita do Estado não cresceu da mesma forma. Uma década é
um período longo o suficiente para que se vislumbrem as tendências
estruturais.

Outro problema da maior gravidade relatado pelo secretário é a ausência
completa de qualquer provisão para as aposentadorias, que não são
custeadas pelo IPSEMG, e, sim, pelo Tesouro.

Hoje o Estado despende R$340.000.000,00 por mês com a folha de
pagamento, sendo 113 desse valor gasto com os inativos. Em menos de uma
década, houve um acréscimo de 50% na despesa com aposentadorias,
conforme cálculos do Secretário, que usa a expressão "imprevidência", e,
não, previdência social.
Apesar dos debates gerados pela comissão especial desta Casa

encarregada de analisar o assunto, não se vislumbraram propostas factíveis
nos aspectos econômico e político. As diferenças com relação ao valor da
dívida surgem dos critérios e da metodologia de cálculos utilizados.

Deveriam existir cálculos atuariais que garantissem os compromissos e as
obrigações assumidos pelo Instituto. Os compromissos já foram assumidos.
Nada os mudará, tanto do ponto de vista dos dados estatísticos e atuariais,
expectativa de vida, idade média de aposentadoria, valor das pensões, etc.,.
quanto dos direitos adquiridos pelos beneficiários.

Do ponto de vista do concebo-de caixa único, o Secretário indaga se faz
sentido aplicar uma multa que não tenha nada a ver com os cálculos
atuariais, uma vez que o conjunto de compromissos está previamente fixado.
Quem ganha se o Estado aplicar uma penalidade em si mesmo? Os diversos
segmentos fazem parte de um todo.

É importante compreender que todos os recursos que o Tesouro administra
advêm da sociedade.

Para o Secretário, estamos diante de um problema gravíssimo de
financiamento do Estado em longo prazo, da busca dos meios para se
garantirem direitos adquiridos e benefícios já contratados, "dentro daquilo
que seja factível e que possa ser suportável para o Tesouro e para a
sociedade".

Na opinião do depoente, só existe uma solução para o pagamento Aa
dívida: o acordo. Todos os compromissos do IPSEMG vêm sendo
cumpridos, como as pensões e demais despesas decorrentes da atuação do
Instituto. Não houve e não haverá prejuízo. Ressalvada esta premissa do
Governo, tal assunto tem dimensão e estatura suficientes para exigir um
acordo que vise à sua solução.

1995 - repasse de R$203.000.000,00;
1996- repasse de R$124.000.000,00;
1997- repasse de R$144.000.000,00 até maio.
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Caminha-se para a normalização dos repasses, de novembro até a
presente data, com uma diminuição no estoque da dívida.

O valor que consta nos livros de contabilidade do Estado é de
R$342.000.000,00. Em maio, esse número já tinha sido reduzido em
R$30.000.000,00. Portanto, não importa o ângulo sob o qual se analise a
questão, existe uma indicação de melhoria, recuperação na utilização de
menos recursos do IPSEMG por parte do Tesouro.

Por outro lado, há a necessidade de expansão dos serviços de educação,
segurança e justiça. Não se pode, ainda, pretender a diminuição do custo
com os ativos. E como suportar o custo com os inativos? È preciso pensar
na reformulação previdenciária, no seu possível financiamento.

Quanto ao caixa único, se for o caso, reformula-se o conceito. Sob o
aspecto da norma legal, formal, não haveria maior problema. A reformulação
do conceito impõe a disciplina fiscal, tanto ao Executivo, ao Tesouro, quanto
ao próprio IPSEMG. Quem socorre quem?

O que se deve discutir, realmente, é o financiamento da Previdência, e isto
vate tanto para o Estado quanto para o Pais.

O acordo para pagamento em 30, 50 anos ou mais é compatível com a
estrutura de benefícios, desde que o fluxo seja continuo e permanente, como
ocorreu a partir de novembro de 1996. O prazo de 30 anos deve ter surgido
como referencial nos acordos feitos entre o Governo Federal e os Estados,
para pagamento do INSS.

Segundo o depoente, esse prazo deve ser até uma decorrência das
necessidades existentes: mede o fluxo para alimentar a necessidade. Isso
quer dizer que se faz a conta de trás para diante. Não se fixa o prazo
primeiro, para depois ver se ele é viável. Define-se a estrutura, para que não
haja prejuízo. Aí, chega-se a um prazo factível.

A questão previdenciária em Minas Gerais não é diferente da dos outros
Estados da Federação. E o problema do Brasil não é diferente do do
Canadá, do da França, do da Suécia, onde existe a mesma preocupação.

O Governo Estadual aguarda a reforma administrativa que tramita
penosamente no Congresso. Definido o quadro institucional sobre o assunto
em nível nacional, poderão ser tomadas iniciativas para encaminhar as
propostas conseqüentes. Isso porque, do ponto de vista atuarial, temos um
profundo desequilíbrio entre benefícios definidos sem contribuições
definidas.

Essas questões estão no cerne da reforma administrativa e, ao serem
normatizadas, possibilitariam aos funcionários que ingressassem no serviço
público estadual fazê-lo sob novas regras, provavelmente direcionadas para
um sistema de contribuição definida e não mais de beneficio definido.

Segundo o Secretário, no futuro, teríamos um grande estoque de
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funcionários antigos, anteriores à reforma, e um estoque em formação de
funcionários novos. Se ao benefício integral correspondesse uma
contribuição integral, fugindo ao desequilíbrio da atual equação, a questão se
solucionaria.	 -

Hoje existem benefícios integrais, aposentadorias integrais, pensões em
altos níveis, mas existe uma enorme imposição de limites para as
contribuições. Essa transição ganhará seu contorno apenas após a reforma
da Constituição.

Reconhece o Secretário que, embora o Presidente afirme que o IPSEMG
está em sua melhor fase no que se refere à oferta de benefícios, paga a
dívida, ele estaria melhor ainda.

Finalmente, o Secretário solicitou a distribuição de cópias da tabela
utilizada pelo Tribunal de Contas, para que os Deputados vissem a diferença
da metodologia aplicada e os valores retidos realmente, ano a ano, de 1987
a 1996, esclarecendo, ainda, o valor da dívida do atual Governo.

1016197 - Extrato do Depoimento do Sr. Carlos Antônio Barroso Mourão,
Superintendente de Planejamento e Coordenação do IPSEMG

A Superintendência de_Planejamento e Coordenação - SPC -, chefiada
pelo depoente, é uma áreã técnica do IPSEMG que presta assistência direta
ao Presidente, contando com profissionais das áreas de Administração e
Economia; na reestruturação do Instituto, deverá ser transformada em
Assessoria. Cuida da área de organização e métodos, estatística e
documèntação, área orçamentária e licitações para renovação de contratos.

Sobre a execução orçamentária, afirmou o Superintendente que não houve
prejuízo com o atraso dos repasses, porque foi utilizada a reserva técnica
para suprimento de recursos.

A atual administração do IPSEMG promoveu um dos mais completos
planos de informatização, unificando suas várias áreas, inclusive o Hospital.
Atualmente, está sendo prestada consultoria gratuita pela SEPLAN, para
posterior licitação e contratação de empresa especializada em informática
globalizada.

Até maio, a PRODEMGE recebeu R$945.075,74 por esses serviços, o que
dá menos de R$200.000,00 mensais, para a elaboração da folha de
pagamento de pensionistas, marcação de consultas e processamento de
protocolo.

As tarifas da PRODEMGE, contratada em 1972, foram definidas em lei
pela Assembléia. A informatização das unidades do interior, que custaria
cerca de R$400.000,00, não vai interferir nos gastos com a PRODEMGE,
cujos valores são os seguintes:

1994- R$8.051.751,00;
1995- R$2.853.148,53;
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1996- R$3.690.759,99.
Embora a prestação de serviços pela PRODEMGE continue, hoje há uma

maior disposição para a redução de gastos, e sempre há discussões entre o
pessoal do IPSEMG e o da PRODEMGE na tentativa de reduzir os custos de
prestação e aferição de serviços, pois se sabe que a iniciativa privada está
preparada para prestar tais serviços com boa qualidade e preços mais
baratos.

A Lei n° 6.003, de 12112172, e a criação do Conselho Estadual de
Informática pela Deliberação n° 45, de 2617196, foram determinantes para o
fluxo de trabalho que cabe à PRODEMGE. Existem valores orçados para
mais, porque se pensa sempre na ampliação dos serviços. Discute-se muito
a sua complexidade, e a intenção é fazer que os custos para o IPSEMG não
sejam exorbitantes.

Segundo o depoente, o orçamento é feito com uma margem de segurança,
porque existe uma série de imprevistos que acarretam despesas, como

tcil-urgias excepcionais, pagamento de auxílio-reclusão, etc.
O atuário contratado pelo IPSEMG faz o levantamento da reserva técnica

necessária baseado na perspectiva de futuros sinistros. Estima-se que a
receita de 1997 tenha R$12.000.000,00 destinados à reserva técnica,
ressaltando o depoente que a de 1996 foi utilizada para fazer frente aos
objetivos do IPSEMG, tendo sido gasta na totalidade.

1016197 - Extrato do Depoimento do Dr. Sandoval Geraldo Coelho,
Superintendente Odontológico de Belo Horizonte

O Sr. Sandoval Coelho apresentou os seguintes dados relativos ao serviço
sob sua responsabilidade:

- 168 dentistas do quadro próprio e 300 credenciados em Belo Horizonte,
perfazendo 468 dentistas;

- 1.300 atendimentos por dia (capacidade total).
Em 1996, foram -realizadas 180.119 consultas, totalizando 267.863

procedimentos, com custo médio de R$11,91 (onze reais e noventa e um
centavos) por procedimento, o que representa um valor três vezes maior ao
pago à iniciativa privada, por meio de terceirização.

Havia 121 equipos ociosos, devido à aposentadoria de profissionais; no
entanto, foram colocados em atividade por meio do pagamento de pró-labore
para dentistas.

O depoente informou que, a partir do início dos seus trabalhos na
Superintendência Odontológica, foi estabelecida uma política de saúde oral
fundamentada em alguns princípios básicos, que são a humanização, a
ética, a responsabilidade e a modemidade. Os programas decorrentes dessa
política avançaram muito no que conceme ao atendimento aos associados,
não só em termos técnicos, mas também quantitativos.
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Quando o associado vai à Superintendência Odontológica hoje, entra no

programa chamado Pronto Atendimento e Triagem - PAT -, que permite a
ele ser atendido por demanda espontânea, sem esperar. O programa é novo
e ainda não está bem divulgado.

Informou o Superintendente que, na área de prótese, foram feitas
reformas, e se criou uma Central de Material Esterilizado, a mais moderna
do Estado, objetivando a biossegurança, além de um sescovódromo, que é
o que há de mais moderno na Odontologia, de grande importância para a
prevenção. Foi feita também uma reforma no bloco cirúrgico, além de uma
sala de reuniões, necessária para a reciclagem dos profissionais em busca
de continuado aperfeiçoamento.

As filas existem ainda para algumas especialidades mais procuradas.
O Dr. Sandoval Coelho entende que a Superintendência deve ficar com a

parte nobre da Odontologia, que é a da prevenção e educação continuada,
além da Odontologia coletiva, que é em tudo mais barata para a
Previdência.

Um exemplo disso é o caso das crianças que passaram pelo programa de
prevenção e, ao chegarem à fase da Odontologia juvenil, aos 12 anos,
estavam na fila de espera. Chamadas, foi constatado que, de uma fila de 3
mil associados vindos do programa de prevenção coletiva e da Odontologia,
só 10% entravam no sistema.

Quanto à parte operacional referente a restauração, mais demorada e
difícil, esta deverá ser tratada por sistema de credenciamento, que é mais
barato.

1116197 - Extrato do Depoimento do Dr. João Augusto Pereira do Amaral,
Superintendente de Interiorização do IPSEMG

O IPSEMG vem melhorando o atendimento ao interior, nos últimos anos,
afirmou o Superintendente; está presente em 603 municípios, com hospitais,
laboratórios, médicos e dentistas credenciados. Existe um cuidado especial
com a avaliação técnica das necessidades regionais.

É indispensável a informatização dos novos 25 centros regionais criados
nas regiões administrativas do Estado.

Os convênios com os consórcios administrativos do Alto São Francisco e
Alto Rio Grande têm-se revelado muito bons, e, à medida que forem sendo
constituídos novos consórcios, os convênios serão ampliados.

Hoje existem 83 agentes arnbulatoriais e 120 postos, em parceria com as
prefeituras. Todavia, em 191 municípios, não existe nada, pois neles há
menos de 100 seguradoS. Assim, o IPSEMG tem presença efetiva em 71%
dos municípios mineiros.

Segundo o Superintendente, são estes os números relativos à sua área:
Médicos do quadro - 103;

ffl
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Médicos credenciados - 1.427;
Dentistas do quadro - 109;
Dentistas credenciados - 2.228.
Em termos gerais, são 4.500 contratos no interior, entre hospitais, médicos,

dentistas e serviços.
Houve um aumento na oferta de serviços de 1994 até a presente data, e a

maior carência de médicos se explica porque os especialistas no interior não
aceitam o preço ofertado pela tabela do IPSEMG.

Existe uma comissão permanente para revisar os valores de tabela e sua
melhoria, o que se pode ver, hoje, pela correspondência com os preços da
MD-90: em março e abril, 60%; atualmente, 80%. Não há dificuldade
gerencial no que se refere aos novos preços, que vão melhorar mais ainda,
segundo o Superintendente. A lembrança de que o IPSEMG não paga em
dia é coisa do passado.

Falta uma política de saúde, com definição dos fatores limitadores dos
texames de alto custo. Como o IPSEMG não visa a lucro, tem condições de
gerenciar um plano de saúde muito melhor do que qualquer plano existente
no mercado.

Quanto à informatização, qualquer empresa que não a utilize, hoje, não
consegue criar fator moderador. No caso do IPSEMO, é necessário um
cadastro com o número de segurados, para se saber quantas consultas o
segurado fez, a sua real necessidade e, conseqüentemente, quais as
possíveis limitações a serem ciladas.

A informatização é feita por setores. E necessária uma informatização
global, interligando o interior com a sede.

Há casos em que ocorre superávit da arrecadação em relação aos gastos
efetivamente realizados. A regional de Uberaba, que engloba 25 municípios
da região, é um exemplo, com uma receita de R$674.000,00 e uma despesa
de R$280.000,00.

Esse exemplo mostra que, numa região atípica, onde o serviço prestado é
bom, há um superávit de R$394.000,00, o que permite indagar se não
poderia estar ocorrendo o mesmo nas outras regiões, onde os serviços

;	ofertados são mínimos.
O caminho da municipalização das ações esbarra na questão política,

porque a parceria com os Prefeitos se desfaz quando há mudanças, embora
os consórcios municipais venham abrindo essa porta.

Dadas as diferenças regionais, fica claraa necessidade de uma política
diferenciada, desde que controlada por uma correta informatização.
Finalmente, permanece o problema da escassez de mão-de-obra no interior,
pois existem apenas 691 funcionários para as 83 agências.

Extrato do Depoimento do Dr. Rui Romano Barbosa, Gerente do Hospital
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O Dr. Rui Romano iniciou sua exposição informando que a capacidade do
Hospital do IPSEMG é de 509 leitos, embora apenas 453 estejam em uso.
Esse fato é, na sua opinião, uma decorrência do PDV, que permitiu a saída
de recursos humanos indispensáveis nas áreas médica e de enfermagem,
estando o bloco cirúrgico com quatro salas fechadas. Outros setores, como o
SMU, estão tendo grandes dificuldades, tendo em vista a crescente
demanda.

O Hospital não se adequou ao fluxo de pacientes, em virtude,
evidentemente, das crescentes dificuldades do sistema de saúde do governo
como um todo.

Questionado pelo Deputado Carlos Pimenta • acerca da suficiência de
recursos e de repasses do orçamento proposto para 1997, o depoente
afirmou que não teve problemas financeiros, apenas grandes dificuldades
em adquirir bens permanentes. No que se refere à fonte de custeio do
Hospital do IPSEMG, os principais recursos da entidade são próprios, pois o
Sistema único de Saúde - SUS - nunca pagou pela assistência aos pacientes
que não são segurados- do Instituto, apesar de a fatura ser mandada
mensalmente. Por outro lãdo, o IPSEMG paga pelo atendimento, em outras
instituições, de pacientes conveniados.

Os principais problemas administrativos enfrentados pelo Hospital do
IPSEMO atualmente são:

- a marcação de consultas, que deve passar de mensal pare diária;
- a extensão do limite de consultas por mês pelos médicos;
- o processo de aquisição de material permanente. Como exemplo, citou o

caso dos computadores, que irão chegar ao Hospital já defasados
tecnologicamente, além de a programação instalada não servir mais, tudo
isso em decorrência do demorado processo burocrático;

- a necessidade de informatização geral do IPSEMG (interna e externa) e
das outras unidades, para o controle de consultas e medicamentos, o que é
muito importante também para se diminuir o número de servidores;	=

- a pertnanência prolongada de pacientes no Hospital, que é um problema
administrativo de difícil solução, causado por diversos fatores: pacientes-do
interior sem acompanhantes, falta de local adequado para a permanência
dos pacientes, etc.;

- a tentativa de ingerência política na administração do Hospital, como, por
exemplo, o pedido de cargos fora dos critérios estabelecidos;

- a necessidade de abertura de novos leitos ou pelo menos dos que estão
paralisados.

O depoente destacou as obras que estão sendo desenvolvidas pelo
Hospital do IPSEMG, sendo as principais:



IA
439

- o novo revestimento do prédio do Hospital;
- a implantação de novos elevadores, importantes para melhorar o trânsito

hospitalar;
- as obras relacionadas com a implantação de oxigênio estéril no

ambulatório;
- o aumento do número de leitos de CTI (antes havia cinco, atualmente são

sete);
- a instalação e o funcionamento da unidade de hemodiálise, de alta

tecnologia.
Informou o Dr. Rui Romano que o Serviço Médico de Urgência - SMU -

seria transferido para outra ala. A reforma tem o objetivo de aumentar a
capacidade de atendimento.

Outras atividades foram ainda mencionadas, visando a justificar as
dificuldades porque passa o Hospital:

- o pagamento rigorosamente em dia dos débitos, restaurando a
-credibilidade da instituição;

- a diminuição de custos, como ocorreu com o oxigênio, que passou de
R$7,00 para R$1,80 por metro cúbico, e a tomografia, que custava R$204,00
e passou para R$11-1,00;

- o atendimento de 1.000 consultas em média, no ambulatório, podendo
passar a 1.500 com o estímulo do pró-labore.	 -

O sistema de hemodiálise realiza, hoje, 160 sessões por mês, apesar de
possuir capacidade para realizar 300 sessões.

O IPSEMG, segundo informou o depoente, vai continuar fazendo
avaliações dos pacientes, mediante a aplicação de questionário nos
atendimentos. O serviço de nutrição e dietética será revisto, com vistas a
evitar desperdícios tom alimentação. Será implantado um sistema de
orientação do servidor quanto a seus direitos e aos deveres do Hospital para
com ele, através de cartilha explicativa.

1-lá outros projetos que o Instituto pretende desenvolver, como a colocação
de mais sete leitos de CTI no Hospital, a avaliação do atendimento pelo
paciente e a valorização do servidor do IPSEMG.

O Deputado Gilmar Machado solicitou ao Dr. Rui Romano Barbosa o envio
de informações sobre o quadro de pessoal do Instituto, com o número de
médicos, enfermeiros, auxiliares e, ainda, a média diária de intemações e de
atendimento, serviço médico de urgência, consultas ambulatoriais e
cirurgias.

O Deputado Carlos Pimenta concluiu, tendo em vista o depoimento, que o
IPSEMG é um órgão sério e viável, mas que requer mudanças urgentes.

1116197 - Extrato do Depoimento do Sr. Ricardo de Andrade,
Superintendente de Finanças do IPSEMG
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O Sr. Ricardo de Andrade declarou à CPI que, quando assumiu a

Superintendência do IPSEMG, a reserva técnica do Instituto era de,
aproximadamente, R$120.000.000,00 e que, na data de seu depoimento,
estava esgotada.

O repasse da quota dos empregados da administração direta estava
atrasado 8 meses, enquanto o do empregador, isto é, do Estado, registrava
um atraso de 25 meses.

Quanto à quota dos empregados da administração indireta, o repasse está
em dia. Já o repasse da quota do empregador está atrasado 19 meses.

Relativamente ao valor total da dívida, que tinha sido calculado pelo
IPSEMG em R$1.200.000.000,00, o Sr. Ricardo de Andrade esclareceu à
CPI que foi constatado erro material de cálculo, em decorrência dos diversos
planos econômicos, relativo ao indexador que fez a correção do débito.

Em vista disso, o montante da dívida caiu para R$812.000.000,00, já
computados os acréscimos legais.
A dívida dos municípios com o IPSEMG atinge um total de

R$56.787.1 11,87, e o débito de 18 Câmaras Municipais que não estão em
dia com seus pagamentos é de R$3.523.330,63.

Outras 15 Câmaras Milinicipais que já fizeram a confissão da dívida e
propuseram seu parcelamento devem R$820.773,54.

Os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público estão com seus
pagamentos em dia.

Sobre a disparidade de valores relativos ao montante da dívida, o
Superintendente de Finanças declarou que o Secretário de Estado da
Fazenda só reconhece o valor nominal, sem juros, multas e correção. No
entanto, tais acréscimos estão previstos em lei e devem ser observados.

Quanto ao prazo de pagamento da dívida, o Dr. João Heraldo, Secretário
de Estado da Fazenda, falou na possibilidade de um parcelamento em 60
anos, mas o assunto continua sendo discutido pelo Governo do Estado. O
Procurador-Geral propôs um prazo de 30 anos, tendo em vista que o Estado
parcelou sua dívida mobiliária em 30 anos.	 -

Para o- parcelamento da divida dos municípios, o prazo proposto pelo
IPSEMG é de 72 anos.

o Sr. Ricardo de Andrade salientou a falta de conhecimento, por parte dos
municípios que fazem convênio com o IPSEMG, sobre os serviços prestados
pelo Instituto. Muitos deles acreditam estar resolvendo o problema da
aposentadoria de seus servidores, o que, na realidade, não acontece.

O IPSEMG não pode ser responsabilizado pelo desconhecimento dos
municípios, porque o convênio é embasado por lei municipal. Portanto, o
projeto é discutido na Câmara e deveria ser do conhecimento de todos.

Indagado sobre a concessão de benefícios e a promoção a cargos
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superiores realizados no IPSEMG, nas proximidades da aposentadoria dos
servidores, tomando a folha de inativos bastante onerosa, o Supérintendente
declarou que tais procedimentos são permitidos pela lei e que não se pode
negar aos servidores a promoção.

Quanto a um favorável superávit de receita do Instituto, caso o Governo
mantivesse os pagamentos, em dia, o Superintendente afirmou que todo o
valor superavitário seria destinado á reserva técnica.

Com relação aos processos judiciais contra o IPSEMG, informou que são,
mais ou menos, 2.000 a 2.500 processos, com valor médio de R$150.000,00,
o que somaria algo entre R$250.000.000,00 e R$300.000.000,00.

O IPSEMG não tem essa disponibilidade, e tais causas podem
comprometer o funcionamento do Instituto.

A receita mensal prevista do Instituto é de R$39.578.219,15. A receita
efetiva atinge R$35.904.481,44, e a despesa atinge aproximadamente
R$34.000.000,00.

Do total da receita prevista, cerca de 70% provém do Poder Executivo, e
os restantes 30%, dos outros dois Poderes, do Ministério Público, das
Prefeituras, das Câmaras Municipais e do Tribunal de Contas.

A propósito do empréstimo de R$67.000.000,00 feito pelo IPSEMG ao
Governo do Estado, o Sr. Ricardo de Andrade afirmou que o dinheiro estava
aplicado em curto prazo no BEMGE e que já foi integralmente pago.

Indagado sobre, o funcionamento da carteira habitacional, o
Superintendente informou que não estão sendo feitos empréstimos. Em
virtude do grande número de pessoas inscritas, haveria um desembolso
superior a R$600.000.000,00, o que é inviável, dada a falta de
disponibilidade de recursos do IPSEMG no momento, O IPSEMG está
estudando a possibilidade de um convênio com a Caixa Econômica Federal.

O problema da carteira habitacional tem merecido atenção especial do
IPSEMG, mas a falta- de recursos dificulta bastante, e o repasse dos valores
devidos pelo Estado poderia contribuir muito para o funcionamento
adequado do setor.

A carteira de seguro e pecúlio funciona normalmente. O servidor é
obrigado a fazer pecúlio para obter empréstimo habitacional.

Para a obtenção de empréstimo bancário, que tem três faixas distintas de
valor, o servidor deve ter pecúlio e seguro coletivo para pleitear o
empréstimo de valor máximo; para a faixa média, deve ter somente o
pecúlio; e, se tiver apenas o seguro coletivofica na faixa menor, inicial.

Da receita de seguro e pecúlio, uma vez abatida a despesa, o que sobra
fica em disponibilidade para ser aplicado na conta bancária para concessão
de empréstimo bancário e de empréstimo rápido, mas não têm sobrado
recursos que possam ser investidos na carteira habitacional.
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1116197 - Extrato do Depoimento da Sra. MarUja Teixeira Diniz Domingues,

Superintendente de Administração do IPSEMG
O depoimento da Superintendente de Administração do IPSEMG tratou de

três questões básicas: bens do IPSEMG, funcionalismo público e
necessidade imediata de reestruturação do Instituto.

No que se refere aos bens, o Deputado Gilmar Machado questionou a
forma como são administrados, se estão sendo alugados e como tem sido
gerenciado o Hotel de Araxá, que é de propriedade do IPSEMG.

Informou a Superintendente que, em 1995, o valor total dos aluguéis dos
imóveis pertencentes ao Instituto era de R$332.682,98, passando para
R$1.229.371,20 em 1996, mediante acordos judiciais e atualização dos
valores dos aluguéis, baseada em laudo elaborado pela Divisão de
Engenharia do Instituto.	-

Ao todo, o IPSEMG possui 32 imóveis, dos quais 11 estão alugados, ou
seja, não são utilizados para as atividades-fim do IPSEMG. O valor
patrimonial desses bens foi avaliado em R$130.887.123,00, dos quais
R$15.402.880,00 se referem aos imóveis alugados.

O Hotel de Araxá, também de propriedade do IPSEMG, tem dado prejuízo
à instituição. Segundo os dados oferecidos pela Superintendente, em 1995, o
prejuízo foi de R$928.000,00 e, em 1996, de R$797.000,00. A situação tem
melhorado um pouco com a elevação da taxa de ocupação do hotel: 5% em
janeiro, 9% em fevereiró e 15% em março.

O Deputado Luiz Femando Faria perguntou quais são os preços das diárias
cobradas pelo Hotel, para verificar as possíveis razões do prejuízo. Os
preços, para o particular, variam de R$46,00 a R$55,00 e, para o associado,
de R$26,00 a R$31 ,OO. Para duas pessoas, o particular pagará entre
R$46,00 e R$96,00, e o associado, entre R$41,00 e R$61,00, incluindo café
da manhã, almoço e jantar.

Segundo o Deputado, o preço cobrado do associado está acima do de
mercado, fator que diminui a procura, impossibilitando o equilíbrio das
finanças do Hotel. A Superintendente lembrou que as diárias incluem--três
refeições-,fato que toma razoável o seu valor. Outra dificuldade de
administração do hotel, segundo a depoente, é o fato de ele ser regido por
normas de direito público, que acabam causando diversos entraves
administrativos, o que não ocorre no setor privado.

O Deputado José Braga indagou sobre a origem dos imóveis do IPSEMG,
ou seja, a razão pela qual eles foram adquiridos. A Sra. Manha Teixeira
Dorningues respondeu que os imóveis foram recebidos do Estado como
pagamento de dívidas, como, por exemplo, o Banco Hipotecário e o prédio
do BEMGE na Praça Sete de Setembro.

Questionada pelo Deputado Gilmar Machado sobre os principais problemas
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dos servidores do IPSEMG, a Superintendente informou que, além de
enfrentarem o problema dos salários, sem reajuste há dois anos, os
funcionários aguardam a implantação do plano de carreira, que foi elaborado
na Superintendência de Coordenação - SPC -, há aproximadamente dois
anos. Informou, ainda, que não houve participação da Secretaria de Estado
de Recursos Humanos e Administração na elaboração desse plano.

O Programa de Demissão Voluntária - PDV - provocou a demissão de 839
servidores do Instituto desde janeiro de 1995. O Deputado Gilmar Machado
questionou a razão de terem sido deferidos os pedidos de demissão de
pessoal qualificado necessário ao funcionamento do IPSEMG e perguntou se
a administração do Instituto era responsável pela autorização das demissões.
A Superintendente informou que o Presidente da autarquia tinha autonomia
para deferir tais demissões.

O Deputado Miguel Martini solicitou que fosse revelado o número de
funcionários do IPSEMG. A Superintendente informou que, em 416197, o

-IPSEMG possuía 3.751 servidores na ativa e 1.610 inativos.
O público-alvo soma 510.367 segurados em todo o Estado. Incluídos os

beneficiários e dependentes, o montante chega a 1.500.000 segurados.
No Hospital lsrael=Pinheiro, o número de servidores efetivos é o seguinte:

417 médicos, 53 enfermeiros e 574 auxiliares de enfermagem. Existem 188
vagas para médico, 83 para enfermeiro e 482 para auxiliar de enfermagem.
A Superintendente acredita que o Instituto deveria abrir concurso público, já
que é a única maneira de ingresso de funcionários no quadro. Os concursos
promovidos pelo IPSEMG nos últimos 10 anos foram:

1996- para médicos do SMU;
1993- para médico, farmacêutico e auxiliar de enfermagem;
1992- para médico e cirurgião-dentista;
1990 - para assistente de administração, bioquímico e auxiliar de

enfermagem;	-
1969- para escriturário e médico;
1988- para auxiliar de enfermagem, enfermeiro e atendente de consultório

dentário.
Respondendo a indagação do Deputado Carlos Pimenta, a depoente

explicou que o IPSEMG coloca pessoas que estão perto da aposentadoria
para ocuparem cargos melhores, a fim de que se aposentem com salário
melhor. A Superintendente Manha Teixeira Domingues afirmou apenas que,
na nomeação para cargo comissionado,.. o Presidente tem ouvido os
Superintendentes das áreas, examinando a ficha funcional do servidor.

Perguntada se os funcionários da antiga MinasCaixa estão sendo bem
aproveitados e se o IPSEMG já tem condições de provisionar o fundo de
aposentadoria, a Superintendente informou que tais servidores não
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passaram para o quadro do IPSEMG e se tomaram contribuintes
beneficiados.

Indagando o Deputado Sebastião Costa sobre o valor pago aos servidores
da ativa e aos inativos, a Superintendente informou os seguintes valores:
1 Dewesas com Servidores 1

-	 07,74
1996 R$69.759.0

Maio de R$4.801 .89 R$3.484.5
1997	9,94	87,08

A média dos vencimentos pagos aos ativos é de R$1.079,58, e aos
inativos, R$2.164,33.

As razões de o valor pago aos inativos ter crescido muito são o grande
aumento no número de aposentadorias, ocasionado pela reforma
administrativa em tramitação no Congresso Nacional, e o pagamento de
férias-prêmio decorrentes-de aposentadoria.

No que diz respeito à repartição dos servidores entre as áreas, a
Superintendente informou que existem as que são carentes e as que têm
excesso de servidores, sem explicar adequadamente a questão formulada
pelo Deputado Miguel Martini acerca da responsabilidade por essa situação.
Atualmente, dos quase 1.800 funcionários do IPSEMG, 1.200 ocupam cargos
no setor administrativo, enquanto apenas 600 estão envolvidos na área de
saúde (médicos, enfermeiras e atendentes).

O Deputado Gilmar Machado questionou a queda considerável, ano a ano,
dos gastos com pessoal da ativa, tendo em vista o valor dos gastos do mês
de maio de 1997. Segundo a Superintendente, os valores da folha de
pagamento podem variar mês a mês. As alterações salariais só podem ser
analisadas no final do exercício.

1716197 - Extrato do depoimento do Sr. Fued José Dib, Conselheiro do
Tribunal de Contas

Inicialmente, o Sr. Fued José Dib declarou à CPI que o Tribunal de Contas
procedeu a uma inspeção sobre o endividamento do Estado com o IPSEMG.
A inspeção considerou o período entre 1 011187 e 31112196.

Outros aspectos da movimentação financeira do IPSEMG não relacionados
com o endividamento do Estado não foram considerados nessa inspeção.

Perguntado sobre um empréstimo feito pelo IPSEMG ao Estado, o
Conselheiro declarou que há uma outra inspeção do Tribunal sobre esse
assunto e que tudo será apurado.
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Quanto ao fato de esse tipo de transação ser normal ou anormal, disse não
ser possível antecipar um juízo, mas que não encontrou, na legislação que
rege as ações do IPSEMG, uma autorização legal para a realização de
operação dessa natureza com o Estado.

Partindo-se do princípio de que todo ato praticado pela administração
pública precisa ser precedido de autorização legal, não há como não concluir
que não seja legal, quando inexiste tal autorização.
o Sr. Fued Dib esclareceu que a dívida apurada não diz respeito a

Prefeituras e a outros órgãos do Estado. Segundo informou, o Tribunal de
Contas, o Ministério Público e a Assembléia não têm dívida com o IPSEMG,
mas o Tribunal de Justiça tem um pequeno atraso, de um mês, relativo ao
exercício de 1993.

O Conselheiro do Tribunal de Contas enfatizou a necessidade da retirada
do IPSEMG do caixa único do Estado, argumentando que os recursos do
Instituto não são recursos do Tesouro nem orçamentários.

No contracheque dos servidores, há um desconto de 8%, cujo destino é o
caixa do IPSEMG. Quanto aos 4% que o Estado deve repassar, isso é
obrigação patronal, e assim está disposto na lei.

Na sua opinião, orcaixa único é necessário e desejável como forma de
racionalizar a administração dos recursos públicos visando à eficiência e à
eficácia da ação administrativa pública.

Ocorre que o IPSEMG tem esta característica especial de administrar e
gerir recursos que não são orçamentários nem do Tesouro, porque não são
recursos do Estado.
• De acordo com o disposto na lei que trata do caixa único, a participação do
IPSEMG é legal, pois ele se encontra nominalmente citado como integrante
do sistema.

Assim sendo, cabe também à lei exclui-lo, para que possa exercitar em
plenitude sua autonomia, gerenciando e administrando seus recursos como
lhe convier.

O Sr. Fued José Dib declarou que existem, no Tribunal de Contas, quatro
inspeções envolvendo o IPSEMG, relativas a aposentadorias,
endividamento, empréstimos e relação da administração direta com o
Instituto.

Quanto às aposentadorias, o Tribunal, ao apreciar a legalidade dos atos de
aposentação praticados pelo IPSEMG, verificou que havia algo que parecia
não ter amparo legal, como, por exemplo,, algumas vantagens que eram
concedidas.

Quanto à posição do Tribunal de Contas com relação ao fato de o Estado
reconhecer somente o principal da dívida, desprezando as multas e a
correção, sob a alegação de que não seria correto o Estado cobrar multa de
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si mesmo, o Conselheiro respondeu que estranhava o fato de não se levar
em conta a lei.

O art. 31 da Lei n° 9.380. de 1811 2/86, determina que a entidade
empregadora, no caso o próprio Estado, fica sujeita ao pagamento de juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 10% sobre o total retido em caso de
atraso superior a 15 dias.

A mesma lei determina que as importâncias devidas ao IPSEMG serão
atualizadas nos termos da legislação federal.

É por isso que o Tribunal de Contas, ao levantar a dívida do Estado com o
IPSEMG, considerou a UFIR para a atualização dos valores, conforme
determina a lei federal.

Na opinião do Sr. Fued José Dib, se a lei que determinou a correção e a
aplicação de multas for considerada descabida e absurda, que seja alterada,
mas, enquanto estiver em vigor, deve ser aplicada, como fez o Tribunal de
Contas ao apurar o valor da dívida.

Acrescentou ainda que, ao se cobrarem multas e correção da divida, não é
o Estado cobrando de si mesmo, porque o IPSEMG não é do Estado, é do
servidor.	 -

Sobre uma possível determinação do Tribunal de Contas relativa aos
credenciamentos no interior do Estado, os quais teriam que ser feitos de
acordo com o númerode habitantes dos municípios, disse desconhecer
qualquer decisão nesse sentido e que, se houvesse, seria uma ingerência
indevida em ato de gestão do IPSEMG.	 -

Com relação aos contratos de aluguel dos imóveis do IPSEMG, o Sr. Fued
Dib afirmou que a fiscalização do Tribunal de Contas é feita "a posteriori".
Sendo assim, nenhum órgão é obrigado a ouvir previamente o Tribunal para
praticar qualquer ato administrativo.

Os contratos já celebrados pelo IPSEMG são passíveis de apreciação pela
Corte de Contas, mas, como não dispunha de informações sobre o assunto,
o Conselheiro afirmou que poderia providenciá-las.

O Conselheiro informou, ainda, à CPI, que o Tribunal está fazendo—um
levantamento relativo a algumas vantagens concedidas a servidores do
IPSEMG sem amparo legal, como, por exemplo, o caso de concessãode
qüinqüênios com antecipação de seis meses, ou seja, antes de se
completarem os cinco anos. -

2416197 - Extrato do Depoimento do Sr. Antônio Sérgio Tonet, Promotor de
Justiça de Defesa do Patrimônio Público

O Sr. Antônio Sérgio Tonet declarou à CPI que, no ano passado, algumas
entidades de classe apresentaram uma representação ao Ministério Público
denunciando a grave situação vivida pelo IPSEMG, ocasionada pela falta de
repasses das contribuições sociais dos servidores públicos e da cota de
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responsabilidade do Estado. Denunciavam, também, a deficiência dos
serviços prestados a partir do momento em que o Estado deixou de fazer os
repasses.

Para os representantes, estaria havendo a prática de crime de apropriação
indébita por parte do Governador do Estado e do Secretário de Estado da
Fazenda.

Na ocasião, a Procuradoria entendeu que não havia crime, trazendo à
solução entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, e que, portanto, não
havia razão para que a representação continuasse na : ProcuradoriaGeral de
Justiça.

Com relação aos outros aspectos contidos na representação, que não
envolviam o Governador ou o Secretário de Estado da Fazenda,
encaminhou o expediente à Promotoria de Defesa do Cidadão, que
entendeu, no mérito, que a questão está afeta à Promotoria de Defesa do
Patrimônio Público, ainda mais porque ali já havia outra representação,

:também firmada pelas entidades sindicais.
Assumindo o caso, inicialmente o Sr. Sérgio Tonet requisitou informações

detalhadas ao Presidente do TPSEMG sobre o teor das representações, sua
pertinência objetivaLie subjetiva, sobre o valor do débito e sobre o atraso,
tendo sido prontamente atendido.

A seguir, a Promotoria passou a tentar promover um acordo entre o Estado
e a autarquia, referendado pela Assembléia.

Em reunião realizada no IPSEMG, presentes o depoente, o Auditor-Geral
do Estado, o Procurador-Geral do Estado e o Presidente do Instituto, ficaram
acertados os seguintes pontos essenciais para um acordo: a) retomada
imediata do pagamento das contribuições mensais devidas pelo Estado ao
IPSEMG; b) parcelamento do débito em condições que seriam mais bem
discutidas; c) inclusão da divida no orçamento do Estado; d) subscrição da
minuta de ajuste pelas Procuradorias-Gerais do Estado e do IPSEMG e por
um representante da Secretaria de Estado da Fazenda, com o
acompanhamento do Ministério Público.

Após essa reunião, somente no início de junho do corrente ano, o depoente
foi novamente procurado pelas autoridades envolvidas na questão a fim de
que levasse adiante os entendimentos para um acordo, mas havia o impasse
relativo ao valor da divida, dada a divergência entre o cálculo do Tesouro
Estadual e o da Superintendência de Finanças do IPSEMG.

O Sr. Sérgio Tonet decidiu solicitar ao Tribunal de Contas, que já estava
realizando uma auditoria no IPSEMG, que se concentrasse no valor da
dívida, a qual foi então apurada como sendo de, aproximadamente,
R$806.000.000,00, até dezembro de 1996.

Houve uma nova proposta do Estado para que fosse quitado o débito em
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20 ou 30 anos pelo valor apurado pela Secretaria de Estado da Fazenda e
não pelo valor declarado pelo Tribunal de Contas.

Indagado sobre a posição do Ministério Público em relação a esse acordo,
o Sr. Sérgio Tonet declarou que, por não ser nem c?edor nem devedor, não
poderia concordar ou discordar, mas vislumbrava alguns obstáculos legais.
Segundo o seu entendimento, as contribuições para o IPSEMG têm natureza
tributária, e o tributo configura um direito público indisponível, o que significa
que deve haver o lançamento tributário e, depois, a sua cobrança, sob pena
de responsabilidade funcional do agente público.

Dessa forma, o IPSEMG, por seus agentes legais, não pode dispensar o
crédito ou perdoá-lo, a não ser que haja interesse público, justificando a
edição de uma lei. Nesse caso, ficaria afetada a responsabilidade de quem
transacionasse, e a responsabilidade política seria da Assembléia
Legislativa.

O Estado e o IPSEMG prometeram estudar o acordo, mas, até a data do
depoimento, ainda não se tinham manifestado.

Há uma divergência quanto aos valores, porque o Estado não se conforma
em pagar multas.

O Dr. Sérgio Tonet esclareceu que o inquérito civil continua tramitando e
que constatou a existência de 704 ações judiciais nas quais são reclamados
direitos constitucionais não pagos pelo IPSEMG. Disse ainda ter constatado
que a assistência social sofreu um impacto negativo, porque empréstimos
que eram feitos para aquisição de casa própria ou para socorrer o associado
em ocasiões difíceis já não são feitos com a freqüência de antes, e que
existem denúncias de que a assistência à saúde piorou muito.

A Promotoria está investigando e buscando provas para concluir o
inquérito e adotar as providências cabíveis para que o Estado seja
compelido, judicialmente, a pagar o débito, caso não o faça antes por meio
de um acordo referendado pela Assembléia.

Indagado se foi depois da introdução do caixa único que se criaram
maiores dificuldades para o IPSEMG, disse o depoente não saber responder,
mas afirmou acreditar que tal sistema, gerenciado como está, prejudica
muito o Instituto.	 --

Por fim, declarou o Dr. Sérgio Tonet que, se a Assembléia pudesse
aprovar uma lei que trouxesse um fator de parcelamento razoável, que não
tomasse iníqua a dívida nem apertasse muito o Estado, a questão poderia
ser resolvida.

1 0/7197 - Extratos dos Depoimentos dos Drs. Cláudio Frederico de Souza,
ex-Superintendente de Finanças do IPSEMO, e Alvaro Marcílio Júnior,
Diretor de Previdência da Autarquia.

0 Dr. Cláudio Frederico de Souza informou à Comissão que exerceu o
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cargo de Superintendente de Finanças do IPSEMG no período de maio de
1991 a agosto de 1993 e que, quando assumiu o cargo, a situação era
bastante difícil. O atraso no repasse, tanto da: parte do servidor quanto da
parte de responsabilidade do Estado, era de aproximadamente quatro
meses, fazendo com que o Instituto consumisse o resto da reserva técnica
que tinha para manter em dia, principalmente, o pagamento dos
pensionistas.

Afirmou também o depoente que o IPSEMG tem recursos retidos com a
liquidação extrajudicial da MinasCaixa, cujo valor atualizado, até maio de
1997, significa algo em tomo de R$2.350.000,00.

Interrogado sobre o problema do valor das pensões, que não obedeceu ao
disposto na Constituição, o Dr. Cláudio declarou que sempre se preocupou
com a questão e sentiu a necessidade de se elaborar um novo plano de
custeio, que, no entanto, não logrou êxito.

Declarou ainda o depoente que, durante a sua gestão, foi instituído o caixa
-único, afirmando que o grande problema do sistema é tirar toda a autonomia
do IPSEMG na parte financeira, mas que, em relação aos atrasos, ele não
influi em nada.

No seu depoimento, o Dr. Cláudio revelou que, durante o período em que
esteve no cargo de Superintendente, houve um incremento da reserva
técnica em virtude das aplicações que fazia e que, por estas estarem com
taxas muito elevadas, era possível fazer quase toda a despesa com os juros
auferidos.

Depois desse período, a reserva técnica ficou novamente a descoberto. O
ex-Superintendente de Finanças afirmou que a falta de repasses dificulta o
atendimento aos segurados do Instituto.

O Dr. Alvaro Marcílio Júnior informou à CPI que é Diretor de Previdência
do IPSEMG.

Interrogado sobre as 2.250 ações judiciais relativas ao valor das pensões
pagas pelo Instituto, que, segundo estimativa da Superintendência de
Finanças, consumiram cerca de R$281.251.000,00, o depoente informou que

1 0 novo plano de custeio do IPSEMG, que contemplaria tal despesa, foi
encaminhado ao Poder Executivo sem que, contudo, tenha havido qualquer
retomo.

Sobre a carteira de seguros, o Dr. Alvaro Marcílio declarou que ela se
encontra implementada, contando, até o mês de maio de 1997, 145.452
segurados. Acrescentou que o problema enfrentado em relação à carteira de
seguros é relativo aos atrasos nos repasses. O Instituto faz os pagamentos
mensais de seguros, e o prêmio é descontado no contracheque e arrecadado
pela Secretaria de Estado da Fazenda, que está com seis meses de atraso
no repasse.
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Questionado sobre o relacionamento do IPSEMG com a Companhia de

Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE -, o
depoente afirmou que a empresa deixará de prestar serviços ao Instituto,
porque não se interessa mais pelo serviço, apesar da regularidade com que
a autarquia efetua os pagamentos.

Respondendo a pergunta relativa à falta de articulação e convergência de
ação entre as várias Superintendências do Instituto, o Diretor de Previdência
concordou que há falhas na estrutura da autarquia com relação à
comunicação entre as áreas.

Relativamente à prorrogação do contrato do estacionamento localizado na
Praça Sete de Setembro, nesta Capital, o Dr. Alvaro Marcílio declarou que,
embora o assunto não seja de competência de sua área de atuação, foi
consultado pelo Presidente do .-IPSEMG, na qualidade de ex-Procurador, e
opinou, de forma pessoal, que considerava legal e juridicamente viável a
prorrogação.

Sobre a questão da obrigatoriedade da contribuição para a saúde, o
depoente afirmou que seria um transtorno para o Instituto tomar a
contribuição facultativa. -

Encerrando o seu depoimento, o Dr. Alvaro Marcílio afirmou que o modelo
atual de repartição simples já se esgotou. É um modelo que, décadas atrás,
ainda teria condições de se manter, tendo em vista a relação entre o número
de servidores ativos è inativos, mas que, agora, não se sustenta mais.
Acrescentou que é importante que se constitua um fundo que seja
capitalizado. Quanto ao IPSEMG, devido ao regime do caixa único, o
Instituto não pode lançar mão de seus recursos e aplicá-los, tomando ainda
mais difícil a situação.

218197 - Extratos dos Depoimentos dos Srs. Antônio Alves Primola e
Antônio Femandes Outra Filho, ex-Superintendentes de Finanças do
IPSEMG.

O Sr. Antônio Alves Prímola informou à CPI que foi Superintendente de
Finanças do IPSEMG entre agosto de 1988 e maio de 1991.

Segundo ele, o regime de caixa único existe, oficialmente, a partir de 1993,
mas, desde 1985, vem sendo adotado. Com a implantação dos CIAF5, em
1994, o controle da Secretaria de Estado da Fazenda sobre as contas do
IPSEMG passou a ser mais efetivo.

O depoente afirmou que o IPSEMG foi concebido para funcionar no regime
de capital de cobertura, segundo o qual o Instituto recebe, paga as despesas
programadas e aplica o que sobra. na  reserva técnica, destinada a cumprir
compromissos futuros. Os atrasos nos repasses comprometem a reserva
técnica.

Declarou o Sr. Antônio Prírnola que, durante a sua gestão, o IPSEMG não

ES
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fez empréstimos ao Tesouro Estadual, mas o atraso nos repasses
funcionava como um financiamento a custo zero.

Afirmou, ainda, que o Instituto recebeu do Estado terrenos na Praça Sete
de Setembro como pagamento de dívidas e que, no momento, está sendo
cogitada a transferência de outro imóvel, também como pagamento de
divida, esta contraída pelo Planejamento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - PLAMBEL - com o IPSEMG e assumida pelo Estado.

Sobre a utilização da reserva técnica, o depoente declarou que, na sua
opinião, isso trouxe prejuízos ao Instituto, porque o dinheiro poderia ter sido
empregado de vários modos, e que hoje a administração trabalha com o
caixa vazio.

Finalmente, tendo em vista informações contraditórias prestadas pelo
Presidente do IPSEMG e por alguns Superintendentes quanto ao prejuízo
para os serviços causado pela falta de repasses, foi indagada a opinião do
depoente sobre o assunto. Ele declarou que julga ter havido prejuízos, pois
os serviços podem ter melhorado em qualidade, mas não em quantidade.

O Sr. Antônio Femandes Dutra Filho declarou que foi Superintendente de
Finanças do IPSEMG de setembro de 1993 a fevereiro de 1996 e que o
atraso nos repassesrno final de 1993 e em 1994, era de 45 dias. No ano de
1995, o atraso chegou a cinco meses e. em 1996, quando deixou o cargo,
era de sete meses para a contribuição dos servidores e de nove para a
parcela do Estado. Por volta de abril de 1995, o atraso ficou tão grande que
não havia forma de cobrir as despesas.

O depoente informou que, durante a sua gestão, houve um empréstimo
feito pelo IPSEMG ao Estado, embora a Superintendência de Finanças do
Instituto fosse contrária a essa operação.

Ressaltou, também, que se fala muito da dívida do Estado para com o
IPSEMG; no entanto, há a dívida das Prefeituras, que estão sempre
buscando parcelamento do que devem, mas não pagam seus débitos.

Quanto à situação do Hospital da Previdência, declarou que há muitos
problemas com a contratação de pessoal. Houve concurso para Auxiliar de
Enfermagem, mas, devido ao baixo salário, as pessoas não se interessaram
em trabalhar no Instituto.

O Sr. Antônio Dutra observou que o Programa de Desligamento Voluntário
- PDV - também afetou os serviços do IPSEMG. Segundo o depoente, o
pessoal da área de saúde não deveria ter aderido ao programa, pois, com
ele, perderam-se bons profissionais.	-

Quanto ao fato de o IPSEMG receber imóveis como pagamento de
dividas, o ex-Superintendente de Finanças se declarou contrário a essa
operação, porque a administração dos imóveis é mais difícil e há muita
ingerência.
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Indagado sobre os percentuais da receita do Instituto destinados à área de

saúde e de administração, declarou que, durante a sua gestão, eram gastos
36% com a saúde. No caso das pensões, houve um aumento de 44% para
55%, devido a uma recomposição de seus valores. -

Relativamente aos gastos com o pessoal da área administrativa, excluído o
quadro de saúde, médico e odontológico, o depoente não soube informar o
valor, mas julga estar dentro do limite legal.

Quanto a possíveis, irregularidades relativas a proventos de
aposentadorias, declarou desconhecê-las.

518197 - Extrato do Depoimento do Dr. Eduardo Femandes Pinto Coelho,
Diretor de Saúde do IPSEMG.

Segundo o depoente, que informou à Comissão ser Diretor de Saúde do
Instituto desde 2616196, o Hospital Governador Israel Pinheiro é um dos mais
importantes do Estado, pois possui 455 leitos, atende a cerca de mil
consultas por dia e, no serviço de pronto-atendimento, realiza cerca de 220
consultas por dia.

A despesa do Hospital é de, aproximadamente, R$3.500.000,00 por mês, e
o número de servidores, incluindo os que prestam serviços terceirizados, fica
em tomo de 2.300.	-

Quanto ao Ambulatório Dario de Faria Tavares, o depoente declarou que
está relativamente ocioso, talvez por ser pouco conhecido da população,
havendo, entretanto, a intenção de incrementar o atendimento no
Ambulatório para desafogar um pouco o Hospital.	-

No tocante à Superintendência Odontológica, informou o Dr. Eduardo
Femandes que possui cerca de 486 servidores e realiza aproximadamente
800 atendimentos por dia entre prevenção e tratamento. O gasto mensal
nesse setor é de, mais ou menos, R$870.000,00.

O depoente apontou como um dos problemas de sua área a falta de poder
de gerenciamento do setor de interiorização, uma vez que a
Superintendência está diretamente ligada ao Presidente do IPSEMG,
embora devesse estar vinculada à Diretoria de Saúde.	 -=

Quanto à área de pessoal, declarou que há excesso de cargos, embora
haja carência de pessoal, pelo fato de não haver concurso para
preenchimento das vagas dos que se aposentam.

Sobre os serviços terceirizados, disse que têm funcionado regularmente.
Para o Diretor da área de saúde, a informatização hoje, no IPSEMG, é

essencial.
Indagado se a informatização não ocorreu ainda por falta de verba,

respondeu que não. Desde 1983, a PRODEMGE é que cuidava dessa parte,
mas há falhas do IPSEMG também.

0 depoente considera o gerenciamento o maior problema da autarquia,
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pois as chefias são muitas vezes ocupadas por pessoas relapsas, que não
assumem de fato o ónus do cargo. A indicação para tais cargos, até a época
em que trabalhava no Hospital, era feita por meio de critérios políticos.

Afirmou o Diretor de Saúde que hoje se tem procurado seguir critérios mais
técnicos na sua área, mas há necessidade de mudança na política de
pessoal.

Quanto à possível proposta dos médicos do IPSEMG para que o Governo
do Estado lhes desse a administração do Hospital em troca de maior
qualidade no atendimento, disse desconhecê-la.

Com relação à atual qualidade de atendimento, o depoente considera o
resultado positivo, porque, de modo geral, os pacientes ficam satisfeitos. O
problema é que o número de pessoas atendidas é pequeno em relação à
demanda.

Sobre o controle, ainda manual, feito sobre o serviço terceirizado, informou
não ter conhecimento de grandes fraudes, mas que ocorrem pequenas

rdisto.ções
Indagado sobre a farmácia, relatou que foi fechada em 1992 porque seu

objetivo estava totalmente desvirtuado, mas que pretende reabri-ia até o
final deste ano. Estuda-se a possibilidade de se fazer um credenciamento.

Por fim, o Dr. Eduardo afirmou que o IPSEMG é viável, mas que são
necessárias mudanças, tais como maior dedicação do pessoal,
informatização, maior responsabilidade das chefias, racionalização dos
gastos e controle da produção.

1218197 - Extrato do Depoimento do Dr. Peter Joviano Coutinho, ex-
Superintendente e ex-Coordenador da Clínica Neurológica e Neurocirúrgica
do Hospital Governador Israel Pinheiro.

Inicialmente, o Dr. Peter Joviano Coutinho, médico do IPSEMG, declarou
que o Hospital do IPSEMG - e não o IPSEMG como um todo - é instituição
que deve ser preservada e aprimorada, pois os seus custos são muito
menores que os custos dos planos de saúde existentes.

O depoente procurou rebater as afirmações contidas em um documento a
que teve acesso (embora não saiba dizer precisamente qual a sua origem), o
qual trata da inviabilidade e da desnecessidade do Hospital do IPSEMG.

A primeira afirmação é que a maioria dos recursos da área de saúde se
concentram na Capital, embora 70% dos segurados se encmtrem no interior.

Embora isso seja verdade do ponto de vista contábil, ceve-se levar em
consideração que a maioria dos pacientes: do interior procura os grandes
centros para o tratamento de doenças graves.

Quanto à afirmação de que seriam necessários enormes investimentos
para atender à demanda de serviço do interior, ele contrapõe a necessidade
de mudança da postura, embasada numa visão moderna do que significa um
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instituto de previdência e de saúde do servidor público.

Quanto à terceira questão, relativa ao custo da diária no Hospital do
IPSEMG, que seria superior a muitos hospitais de Belo Horizonte, o
depoente apresentou dados que demonstram que, para diversos
procedimentos realizados no Hospital, foram gastos R$40.000.000,00,
enquanto que, por qualquer plano • particular ou convênio, os mesmos
procedimentos custariam R$73.658.840,00, tomando-se como base a tabela
da UNIMED. Os planos de saúde visam ao lucro, e o IPSEMG, não.
Portanto, os custos do IPSEMG são baixos, e a remuneração pelo trabalho
realizado pelos médicos é muito baixo.

Sobre a questão da terceirização do serviço, o Dr. Peter Joviano declarou
que representantes de várias empresas foram ver o Hospital, e a conclusão
foi a de que não existe nenhum plano de saúde no País que tenha a
estrutura que o Hospital oferece.

Quanto ao número de pacientes registrados no Hospital, afirmou que
houve pequena dificuldade em 1995 e 1996, por questão de repasse de
recursos, mas, mesmo assim, houve crescimento no número de
atendimentos.

Indagado se o Hospital atendeu a toda a demanda de vagas no período em
que foi Superintendente, respondeu que não. Existe demanda reprimida de
atendimento ambulatorial e esse modelo tem de ser modernizado, para
oferecer consultas eficazes e rápidas, mas que, para isso, é necessário o
repasse de verbas.	 -

Quanto ao tamanho do Hospital e ao número de funcionários, que seria
maior que o de outros hospitais do mesmo porte, o Dr. Peter afirmou que o
Hospital do IPSEMG tem em seu como um ambulatório que atende a mais
de 3 mil pessoas por dia, um serviço de radioterapia para pacientes
externos, um laboratório, onde mais de 80% dos exames são realizados por
pacientes externos, e um serviço de fisioterapia cuja atividade, em 90% dos
casos, está direcionada para pacientes externos. Em outros hospitais, os
funcionários de tais serviços não são computados como servidores--do
HospitaVê, na relação enfermagem/paciente, há até defasagem, de acordo
com a Organização Mundial de Saúde - OMS.	 --

Sobre possível conflito entre o seu depoimento acerca da atuação dos
servidores do Hospital e o do Diretor de Saúde, Dr. Eduardo Pinto Coelho,
que afirmou haver dificuldade em se fazer médicos e até chefes
trabalharem, o Dr. Peter afirmou que basta que se divida o número de
atendimentos pelo número de médicos do Hospital para se verificar que os
médicos do IPSEMG estão trabalhando bem.

O depoente considera que o modelo é que deve ser reformulado. Havendo
dinheiro (com o repasse de verbas), reformulando-se a administração e



455
fazendo-se credenciamentos externos, tudo funcionaria melhor. Há também
a necessidade de mudança de mentalidade para que se poupe material de
consumo e se diminuam as consultas desnecessárias no Hospital. Um fator
moderador talvez pudesse diminuir o número de consultas e exames
desnecessários.

O Dr. Peter Joviano admite que a área de pessoal, na administração
pública, é difícil de gerenciar.

Na área médica, a admissão deveria ser feita por contrato, e as pessoas
teriam de cumpri-[o. Caso contrário, estariam sujeitas à rescisão contratual.

No tocante à terceirização, o depoente julga ser necessário avaliação
criteriosa de custos e benefícios. Em alguns casos, a terceirização pode ser
vantajosa. No entanto, deve-se considerar que muitos serviços a serem
terceirizados estão dando lucro. O IPSEMG também poderia ter lucro, mas
primeiramente teria de reformular o modelo.

1918197 - Extrato do Depoimento do Dr. Roberto Pimentel Dias, ex-Chefe
-da Divisão Médica e ex-Chefe das Clínicas Oncológica e Médica.

O Dr. Roberto Pimentel, médico do IPSEMG, afirmou, inicialmente, que o
Hospital da Previdência é alvo de muitas críticas, observando, entretanto,
que seu desempenho deve ser analisado em função de três variáveis, que
são fundamentais na avaliação de qualquer hospital: operosidade, eficácia e
eficiência.

Para o depoente, não há dúvida de que o Hospital do IPSEMG é de grande
operosidade, pois, no primeiro semestre de 1996, mesmo com um déficit de
15  20% no quadro de pessoal médico e de 50% na enfermagem, o número
de internações manteve-se inalterado.

Quanto à eficácia, que é a capacidade de dar solução a problemas, ele
considera que não existe, em Belo Horizonte, nenhum hospital com melhores
condições de fazer diagnóstico e tratamento do que o Hospital da
Previdência. Isso se deve à qualificação superior de seu corpo clínico e às
condições funcionais do Hospital, que vêm melhorando ultimamente.

Relativamente à eficiência, que, no caso, ele define como a relação
custo/beneficio, o Dr. Roberto afirmou que o Hospital opera com um custo
um pouco acima do que seria ideal.

Entretanto, a baixa eficiência é característica da medicina brasileira, de
modo geral, sobretudo se comparada com a européia. Porém, se
confrontada com a americana, que é de alto custo, a medicina brasileira não
seria considerada de baixa eficiência.

No Brasil, as universidades não preparam médicos especializados no
atendimento primário, que corresponderiam ao clinico geral, o qual deveria
ser capaz de resolver 90% dos casos em ambulatório, sem internar o
paciente.
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Na falia do especialista em atendimento primário, os problemas dos

pacientes são resolvidos dentro do Hospital, cuja estrutura é montada em
torno de especialistas, o que faz com que se perca a visão integrada do
paciente e se aumentem os custos.

A partir da década de 70, estabeleceu-se a residência médica no Hospital,
privilegiando quatro áreas básicas da clínica médica: cirurgia geral,
ginecologia, obstetrícia e pediatria.

O grande problema é que os profissionais altamente qualificados da área
básica estão dentro do Hospital, e não no ambulatório. Como eles só estão
disponíveis no Hospital, espera-se que o paciente nele dê entrada para que
seja atendido.

Segundo o depoente, o lugar em que se exige maior perícia médica é o
ambulatório. Um médico altamente experiente reduz os custos, porque
resolve o problema ali mesmo. Já o médico inexperiente, quando se sente
em dificuldade, manda o paciente para o Hospital.

No projeto do corpo clínico, o médico é polivalente: dá plantão no serviço
médico de urgência, exerce atividade no ambulatório e atende na
enfermaria.	=

O Dr. Roberto Pimentel apontou também como causa do custo elevado
dos serviços do Hospital a falta de uma diretriz e de uma política de
funcionamento. A área administrativa deve definir o tipo do Hospital, porque
existem hospitais chamados de ponta, ou de terceiro nível, onde se fazem
tratamentos sofisticados e se resolvem problemas difíceis. Outros são
hospitais sociais, que têm custo elevadíssimo, porque albergam, por
exemplo, os pacientes que vêm do interior.

Na falta de uma diretriz, o médico cede à pressão do paciente, que fica no
Hospital mais tempo do que o necessário.

O depoente afirmou que os problemas de eficiência já conhecidos não são
resolvidos, em parte, porque existem também problemas gerenciais, pois,
normalmente, os cargos de direção são preenchidos em vista das
necessidades pessoais dos postulantes.

O quetcorre é que, por falta de um plano de carreira, os médicos e os
servidores do Hospital, de modo geral, aproximam-se da aposentadoria com
salários muito baixos. Então, normalmente sob influência política, as pessoas
são nomeadas para os cargos apenas para que façam jus ao apostilamento.
Porém, nem sempre o servidor tem o perfil adequado para bem cumprir suas
funções. Além disso, há grande rotatividade entre os ocupantes dos cargos e
carência de treinamento para o exercício da gerência. Os postulantes aos
cargos não têm nunca um projeto estratégico.

Entretanto, para o Dr. Roberto Pimentel o atendimento no Hospital tem
melhorado muito, em parte porque, de modo informal, lenta e
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progressivamente, foi-se formando um corpo clínico do próprio Hospital.

Resumindo a situação do Hospital da Previdência, o depoente afirmou que
aquela casa de saúde, "do ponto de vista funcional, é plenamente
aproveitável, é plenamente viável e é um dos melhores hospitais de Belo
Horizonte. A questão da eficiência é uma questão de gerência".

2618197 - Extrato da Exposição do Dr. Luiz Carlos Magalhães Peixoto, ex-
Secretário Nacional de Previdência Social e Previdência Complementar

O Dr. Luiz Carlos compareceu como convidado à 102 Reunião Ordinária da
CPI, com a finalidade de trazer contribuições para a eventual elaboração de
um novo modelo para a previdência social.

Segundo o Dr. Luiz Carlos, o problema específico do IPSEMG está ligado
a duas questões: a das pensões e a da saúde. Considera, entretanto, que é
necessário que se estude o problema da seguridade social como um todo,
porque, se não se resolver a base de custeio do sistema, o que vai acontecer
(e tem acontecido sempre) é que a discussão será pontual e episódica e não
trará solução para a seguridade social.

O problema é nacional. Já existem municípios que estão gastando toda a
receita com o pagamento de servidores ativos e inativos, e, com isso, ficam
impedidos de realizar obras públicas ou trazer benefícios para a sociedade.

A questão da falta de recursos do Estado está gerando uma discussão
moderna e atual sobre a redefinição do papel do Estado.

O sistema de repartição simples, que alguns chamam de pacto entre
gerações, não dá certo, porque a proporcionalidade entre servidores ativos e
inativos não se mantém ao longo do tempo.

Há 50 anos, quando se instituíram os lAPs no Brasil, a proporção era de
100 servidores ativos para 1 inativo. Hoje, com muitos trabalhadores no
mercado informal de trabalho, a proporção é de 1,8 trabalhador ativo para 1
inativo.

Se houvesse um regime geral de Previdência Social, todos estariam nesse
regime, a maior aposentadoria seria de dez salários mínimos e, acima desse
valor, haveria a previdência complementar.

No serviço público, as aposentadorias são pagas, em alguns casos,
levando-se em consideração o valor do último salário. Não se discute o
direito, porque quem confere o direito é a lei. Discute-se se o modelo pode
sustentar-se, e muitos municípios já não conseguem pagar a conta.

Na opinião do expositor, as pensões, que são em regime de repartição
simples, com o tempo irão comprometer o sistema.

O Dr. Luiz Carlos Peixoto sugeriu que, no caso da seguridade social do
servidor público, seja feito um trabalho técnico contemplando os dez pontos
seguintes:

1 0) reverter a tendência de desequilíbrio financeiro do sistema
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previdenciário público estadual;

20) garantir os recursos necessários à manutenção dos direitos adquiridos
dos servidores;

30) instituir métodos de gestão financeira que contemplem a melhor
alocação de ativos;

40) utilizar os melhores critérios de monitoramento atuarial para as parcelas
de recursos a serem administradas sob o regime de repartição;

50) utilizar o lastro do sistema todo como instrumento de definição da
melhor estratégia de gerenciamento de ativos e passivos do Estado;

60) criar mecanismos de gerenciamento de recursos que permitam a sua
descentralização, com maior controle por parte dos contribuintes e dos
beneficiários, e a busca de melhores taxas de rentabilidade;

70) acumular os recursos financeiros necessários ao fluxo de pagamentos
do sistema, capitalizando-os, também, por meio de sua aplicação em
projetos de longo prazo de interesse do Governo do Estado e nas áreas de
infra-estrutura e de financiamento habitacional;

80) instituir planos de gerenciamento de pessoal que valorizem a eficiência
e a profissionalização da servidor, por meio do incentivo de benefícios
previdenciários compatíveis com os fornecidos pelo sistema privado;

90) garantir sempre os princípios da eqüidade e da dignidade nos planos de
concessão e manutenção de benefícios de qualquer natureza;

100) fornecer altemativa viável e legal para a instituição de planos de
contribuição definidos no âmbito do sistema público estadual.-

A diferença básica está entre o regime de repartição simples e o regime de
capitalização. Na opinião do técnico, o melhor regime é o da capitalização
individual.

Indagado se os institutos de previdência estaduais seriam viáveis com um
cálculo atuarial adequado, respondeu que o problema maior é o custeio e
não o cálculo atuarial.

E preciso que se faça a conta de quanto vão custar, por exemplo, as
aposentadorias dos servidores em determinada época no futuro. Uma-vez
feita essa conta, resta saber como inovar o sistema, o que vai servir de
lastro para a contribuição dos fundos e como esses fundos serão geridos de
modo que, na época aprazada, existam recursos para o pagamento dos
inativos.

Nas questões de saúde, os problemas são muito diferentes, porque, por
sua própria natureza, a demanda é imediata e o custeio também.

Por esse motivo, a administração é, talvez, a coisa mais importante no
sistema de saúde.

Decorre também daí a necessidade de se separarem as contas e a
administração das aposentadorias, das pensões e da saúde e de se tratar,
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tecnicamente, cada um desses assuntos.

Indagado se tinha algum tipo de proposta para a solução do problema das
aposentadorias, o Dr. Luiz Carlos disse que, para se estabelecer um regime
novo, seria necessário que se separassem os direitos dos servidores inativos
e os dos ativos, estabelecendo-se uma regra de transição para os que já
contam mais de 20 anos de serviço. Os primeiros ficariam no regime antigo
e continuariam a ser pagos pelo Tesouro do Estado, que poderia constituir
um fundo com tal finalidade, e os segundos estariam em um regime novo, o
qual teria o custeio definido, baseado nas contribuições do trabalhador e do
Estado. Cada servidor teria a sua conta índividual,e a sua aposentadoria
seria o resultado da acumulação do capital e de sua rentabilidade ao longo
do tempo.

Quanto aos benefícios de risco, a sua opinião é que deveriam ser todos
securitizados.

Como hipótese de organização dos serviços de saúde ligados ao IPSEMG,
-sugere que se adote o modelo de mútua, e a estrutura dessa mútua seria a
abertura do modelo para um sistema de credenciarnento.

O IPSEMG seria a entidade a administrar a mútua, e o Hospital
Governador Israel - Pinheiro poderia ser um prestador de serviços,
credenciado como os outros.

Do ponto de vista jurídico, seria necessária a estruturação de um fundo
mútuo, integrado pelos usuários, formalizado por meio de regulamento,
administrado por um conselho deliberativo e assessorado por um conselho
técnico.

2(9/97 - Extrato da Exposição do Dr. João Roberto Rodarte
O Dr. João Rodarte, que é graduado em Estatística e atua na área de

previdência e assistência desde 1984, compareceu à Assembléia Legislativa
na qualidade de convidado da CPI, para uma exposição sobre seguridade
social.

Segundo o Or. João Rodarte, o sistema previdenciário vem acumulando
distorções através do tempo porque se afastou de seu princípio básico, que é
a eqüidade contributiva.

Hoje, há no Brasil, proporcionalmente, pequeno número de contribuições,
que têm baixo valor, e, sobretudo, uma saída precoce do sistema.

Muitas coisas têm de mudar, ou a situação vai ficar muito difícil. A despesa
do Estado com servidores inativos mostra uma curva crescente, e há
previsões de que, em algum tempo, vai ser igual à despesa com os ativos.

No caso do servidor público, cujos benefícios são definidos pela
Constituição, tem-se de estudar o plano de custeio correspondente, que é o
conjunto de normas que vão quantificar as receitas a serem investidas para
gerar o recurso necessário à cobertura dos compromissos.
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No regime estabelecido pela legislação das entidades fechadas de

previdência privada, trabalha-se com capitalização no tocante a
aposentadoria; para pensão e pecúlio, temos a repartição de capitais de
cobertura e, para auxílios, repartição simples. Isto é, só seria possível o
regime de caixa para benefícios de curta duração.

No caso do Estado, não houve a formação de fundos. Houve época em
que a proporção de contribuintes - beneficiários era de cinco para um, mas
essa diferença não existe mais. Não é culpa do servidor, foi falta de iniciativa
do poder público e, então, não cabe ao servidor de hoje assumir a conta
sozinho. A conta tem de ser dividida por várias gerações.

O Dr. João Rodarte, em sua exposição, analisou também, detalhadamente,
a proposta de reforma da Previdência ora em tramitação no Congresso
Nacional.

No caso do IPSEMG, o Dr. João Rodarte disse não ser possível imaginar-
se um instituto sério, se os recursos ficam no caixa único do Estado, pois a
autarquia deve ter autonomia nas questões administrativa, financeira e
atuarial.

A reformulação que sugere compreende um novo modelo e um novo
instituto, apenas a título de sugestão, porque; para se desenvolver um
modelo, seria necessário que se conhecessem efetivamente os números do
Estado, o perfil dos servidores e se desenvolvessem estudos atuariais
adequados.

O plano de custeio assistencial teria de ser completamente separado do
plano de custeio previdenciário. Misturar previdência e assistência é o inicio
do caos. Teria até que haver rubrica própria no contracheque do servidor."

Na sua opinião, deveria haver uma contribuição básica, de cerca de 2%,
obrigatória, para atendimentos básicos e para constituição de um fundo de
reserva, e uma contribuição adicional, facultativa, para cobertura de
assistência mais completa.

O Dr. João Rodarte ressaltou que algumas categorias de servidores
públicos discordam do seu pensamento, porque entendem ser obrigação- do
Estado dar essa assistência básica.

Quanto à previdência, a sugestão apresentada é a seguinte: os benefícios
já concedidos pelo Estado, os benefícios vigentes, as aposentadorias e
pensões já concedidas, mais aquelas em estoque, durante algum tempo,
continuariam sendo honrados pelo Estado, em regime de caixa de repartição
simples. Paralelamente,, seria constituído um fundo previdenciário, com
aporte de bens e ativos do Estado, bem como contribuições próprias e de
servidores inativos e pensionistas com proventos superiores a R$1.200,00, o
qual assumiria o compromisso previdenciário após o período de carência de
formação do fundo. No primeiro caso, por se tratar de um grupo fechado e
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em extinção, a despesa do Estado iria declinar com o tempo.

Sobre a administração de um instituto de previdência, a opihião do Dr.
João Rodarte é a de que deve ser delegada a pessoas com alta capacitação
técnica. Entende, ainda, que não pode haver eleição para os cargos
administrativos, porque 'qualquer fundo de pensão, em qualquer lugar do
mundo, tem que ter gestão profissional".

Por fim, segundo o entendimento do técnico convidado, o servidor do
Estado, no âmbito do IPSEMG, está pagando a conta de muitas prefeituras.
E necessário que haja uma gestão específica para os convênios com as
prefeituras, pois cada município tem sua própria realidade, e não é possível
que se tenha uma aliquota única para todos, indistintamente.

819197 - Extrato da Exposição do Or. Virgílio Saião Carneiro Neto, Assessor
de Recursos Humanos da USIMINAS

O Dr. Virgílio Saião Cameiro Neto compareceu à Assembléia Legislativa
na condição de convidado da CPI, para fazer uma exposição sobre modelos

-de assistência médico-hospitalar e planos de saúde autogeridos.
O convidado é médico, fez residência no Hospital do 1 PSEMG e,

atualmente, é professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Assessor de
Recursos Humanos-da USIMINAS e Presidente da ASASPE, entidade que
congrega empresas que têm planos próprios de saúde para seus
empregados.

O Dr. Virgílio Baião iniciou seu depoimento dizendo que recentemente fez
um estudo, a pedido da administração do IPSEMG, sobre a viabilidade da
implantação de um plano de autogestão no órgão, tendo em vista ampliar a
assistência médica oferecida e melhor dividir papéis entre os serviços
próprios e os contratados.

Afirma que chegou à conclusão de que é possível, com os recursos
disponíveis, proceder à reordenação da prestação de serviços, ampliando-se
o atendimento e melhorando sua qualidade, por meio da criação de um plano
de saúde a ser gerido pelo IPSEMG. Esta possibilidade se explica pelo fato
de os planos autogeridos serem mais baratos que os planos comerciais de
pré-pagamento, uma vez que não precisam remunerar propaganda, estrutura
de vendas nem lucro do empresário, que está em tomo de 17% (taxa média
de lucro bruto) nas empresas de seguro-saúde.

Na modalidade de autogestão, um plano barato de cobertura ampla, mas
enxuto, custaria de R$113,00 a R$14,01) "per capita", por mês. Tomando por
base a clientela do IPSEMG, um plano só para cobertura de intemações
hospitalares cairia para R$9,00 "per capita", por mês. Um plano para cobrir
consultas, exames e atendimentos ambulatoriais estaria perto de R$4,70
.Acrescentando-se uma taxa de administração de R$0,70 a R$0,80, um
plano global, ao fim, ficaria por volta de R$14,50. Para chegar a esse preço,
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trabalhou com a taxa de mercado, que remunera melhor os serviços que a
tabela usada pelo IPSEMG para pagamento dos seus contratados.

Baseou-se, também, em custos reais dos planos de autogestão de
empresas de grande porte, como a USIMINAS, a Mannesmann, a Belgo-
Mineira, a ACESITA.

Seus cálculos representam custo médio geral do sistema de autogestão,
tendo por base as faixas etárias que o IPSEMG lhe forneceu.
Evidentemente, se for alterada a estrutura etária, muda o preço.

Afirma ser possível desenhar um plano com um custo menor, mas, para
isso, seria necessária a participação dos usuários ou a existência de algum
tipo de restrição de fator moderador. Segundo sua experiência, quando há
aumento real da oferta de serviços, facilitando, por conseguinte, o acesso a
eles, os usuários não discordanrem participar do custeio do sistema. Mesmo
num grupo com salários comprimidos, quando se oferece um beneficio
efetivo, é viável pensar-se numa participação em tomo de 4% a 6% do
salário.

O sistema de autogestão é mais barato, de melhor qualidade e dá maior
cobertura. O único problema é sua administração, que é mais trabalhosa e
exige um controle muito rígido.

Algumas questões são fundamentais na montagem desse sistema. Uma
delas é o cadastro dos usuários. -Quando não se tem um cadastro correto ou
quando ele não é sistematicamente atualizado, a administração do plano fica
comprometida. Pode ocorrer, até mesmo, o ingresso de um-grande número
de pessoas no sistema, sem que tenham direito a isso. A massa de usuários
informada oficialmente pelo IPSEMG é de 800 mil, mas o próprio Instituto
reconhece que esse número é subestimado e, na realidade, deve estar em
torno de 1.200.000 a 1.400.000. Uma diferença dessa ordem inviabiliza
qualquer plano.

Outro problema é o controle de custos. É necessário que se tenha um bom
sistema de acompanhamento da compra do serviço para que se possa
verificar se ele foi efetivamente realizado. Caso contrário, os custos sobem.

Enfim[é preciso haver uma gestão profissional, com muito conhecimento
de controle de custos e boa infra-estrutura, notadamente na parte -.de
informática. Não há como gerir um plano com 1.200.000 usuários
manualmente. E o grau de informatização do IPSEMG é muito baixo.

A administração do plano pode ser própria ou contratada com terceiros.
Acha que, se o IPSEMG não tiver condição de fazer urna administração
competente, seria preferível terceirizar a parte operacional. O IPSEMG teria
o poder político, ou seja, ficaria com o planejamento, a definição das regras
do jogo, o orçamento e o gerenciamento do sistema. E a operação seria
entregue a um terceiro, profissional, que faria, por exemplo, a conferência de
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conta, a preparação da folha de pagamento ao prestador de serviço, o
acompanhamento do serviço prestado. O terceiro entraria para désempenhar
um papel específico, subordinado ao controle do IPSEMG, sendo, também,
fiscalizado em suas ações.

Isso desobrigaria o Instituto de criar uma estrutura para administrar um
plano de tão grandes proporções, ou seja, de montar uma rede informatizada
em todo o Estado e treinar pessoal. Além disso, com a terceirização da
operação, poder-se-ia aproveitar a • estrutura gerencial de prestadores de
serviço já existente. Há, no mercado, empresas suficientemente organizadas
para dar garantia de uma administração correta. Além do mais, poder-se-ia
montar uma pequena estrutura administrativa, competente, para controlar a
compra desse serviço. As estatísticas de saúde seguem a lei dos grandes
números. Quando se sabe que determinado grupo social tem 10% de
intemações ao ano, e começam a aparecer 14%, 15%, conclui-se que há
algo errado. Nesse caso, poder-se-ia verificar o que ocorre em cada região

-do Estado e comparar os dados. Esse seria o papel do gerenciador, que não
se envolveria com o aspecto burocrático, a cargo do IPSEMG.

Sugere que o Estado seja dividido, abrindo-se a possibilidade de se
realizar concorrência por região. Assim, poder-se-ia estabelecer uma certa
competição entre um prestador e outro, ressaltando a melhoria de qualidade.
Além do mais, o fato de não se ter somente um prestador traria outra grande
vantagem: se um deles não estiver administrando bem, poderia ser
substituído sem maior problema. Para isso, os contratos deveriam ser anuais
e renováveis.
• Acredita que, para uma massa de 800 mil associados, se adotada a
regionalização, seria perfeitamente possível reduzir o custo unitário da
administração, obtendo-se um ganho de escala. Afirma quê R$0,80 "per
capita", por mês, seria um preço razoável, tendo em vista a magnitude do
sistema (no mercado de empresas de seguro, a taxa varia de R$1,20 a
R$1,80).

Dessa forma, seria possível ao IPSEMG expandir a assistência médica,
-- com cobertura integral em todo o Estado, a um custo relativamente baixo.

Além disso, a melhor divisão de papéis entre o serviço próprio e o contratado
também se faz necessária, possibilitando, entre outras coisas, um melhor
"mix" de custo.

E preciso definir bem o papel da rede própria dentro do sistema como um
todo, para que não haja uma dicotomia. 0 Hospital Israel Pinheiro (que é
próprio) poderia gerar -cerca de 35 mil a 40 mil internações por ano. Isso
significa exatamente a metade do que o IPSEMG precisaria, tomando por
base 800 mil usuários. Poder-se-ia, para obter um rendimento melhor desse
Hospital, especializá-lo em procedimentos de maior complexidade, que
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normalmente a rede do interior não possui. Verifica-se que o acesso hoje é
muito desigual, se compararmos a Capital e a região metropolitana com o
interior. É necessário expandir o acesso no interior, por meio da contratação
de prestadores privados, de forma que os procedimentos básicos fiquem
disponíveis. Só viriam para Belo Horizonte os casos que não tivessem
condições de ser tratados em suas cidades por inexistência de recursos
técnicos. Haveria equilíbrio, diminuindo a pressão sobre o Hospital e seus
serviços, e ele passaria a ter um papel complementar em relação à rede
contratada.

Por outro lado, há que se considerar que o Hospital tem uma média de
permanência muito elevada, em tomo de oito dias. É perfeitamente possível
trabalhar com médias menores, em tomo de quatro dias e meio a cinco dias,
sem diminuir a qualidade. Reduzindo-se a média de permanência, aumenta-
se de maneira significativa a produtividade do Hospital. Afirma que sua
proposta diz respeito, enfim, ao melhor aproveitamento dos serviços próprios
e a sua integração com os serviços contratados.

Indagado sobre o desempenho do Hospital, o Dr. Virgílio respondeu que o
desempenho tem relação direta com a forma de financiamento e que há
duas formas de financiar suas atividades: por meio de dotação orçamentária,
como vem sendo feito, ou pelo serviço que presta (por procedimento). Na
primeira delas, o financiamento independe da produção, o que leva à
acomodação e ao aumento da média de permanência. Na segunda, o
Hospital se vê obrigado a preocupar-se mais com o prazo de internação e o
custo. Cita a experiência bem sucedida do Hospital das Clínicas de Porto
Alegre, que foi transformado numa Oorganização social » para que essa
mudança da forma de financiamento pudesse ocorrer.

Indagado se em sua proposta haveria uma separação entre saúde e
previdência dentro do IPSEMG, afirma que não se deve misturar previdência
com assistência. Deve haver contabilidades separadas, gestores e
administradores diferentes, porque são coisas de natureza distinta.

O Dr. Virgílio fez, ainda, a título de exemplo, uma explanação sobre como
se estrutura o funcionamento do plano de saúde que a USIMINAS e
empresas coligadas mantêm para seus funcionários, que é de pós-
pagamento no pequeno risco (consultas e exames) e de pré-pagamento no
grande risco (intemação e procedimentos de alto custo).

1619197 - Extrato do Depoimento do Sr. José Prata de Araújo, membro do
Conselho Estadual de Previdência Social

O Or. José Prata de Araújo afirma, inicialmente, que tem observado, não
só no Brasil mas em todo o mundo, má-vontade em relação aos aposentados
e pensionistas, por essas pessoas serem vistas como improdutivas para o
sistema. 0 País se encontra em situação extremamente favorável às
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políticas públicas e sociais: a taxa de crescimento populacional sofreu uma
desaceleração, e a produtividade aumentou. O Brasil tem uma oportunidade
histórica de pôr fim à miséria e melhorar as condições sociais. No entanto, é
necessário que se prepare para acolher uma população crescentemente
idosa, não só na área da previdência, como também na da saúde.

De modo geral, o acesso da população à assistência médica privada é
reduzido. Dos 160 milhões de habitantes, apenas 30, 40 milhões têm planos
de saúde privados. As empresas privadas não aceitam preços semelhantes
para jovens e idosos. Portanto, a saúde privada não é viável. Isso se verifica
até nos Estados Unidos, onde se nota discriminação ao idoso. A saúde
privada é incompatível com o nível de renda do idoso, tanto no Brasil quanto
no exterior.

Outra questão a ser levantada é que o Brasil, a partir de 1988, redesenhou
'um pacto federativo: uma série de funções da União e dos Estados foi
'municipalizada. O nível de emprego nos municípios cresceu; na União e nos

-Estados, estabilizou-se. Na esfera federal, temos um servidor ativo para
cada inativo. Nas prefeituras, a situação é diferente. Em Belo Horizonte, por
exemplo, temos dez servidores ativos para um aposentado. A previdência
não pode, então, ser vista apenas em um nível de governo, mas em
conjunto. No entanto, o caso das prefeituras é uma bomba-relógio, pois são
obrigadas a assumir gastos com a aposentadoria de servidores que
contribuíram para o INSS. Embora as prefeituras que criaram institutos
próprios de previdência não tenham muitas despesas de imediato, vai haver,
num prazo muito curto, um grande número de pessoas inativas,
inviabilizando o Instituto.

No momento, a União e os Estados terão de arcar com um passivo maior
do que o dos municípios.

Hoje há mais de mil institutos municipais, e a maior parte deles nasceu
falida, pois não houve planejamento. Nem mesmo o que sobrou das
contribuições num primeiro momento foi capitalizado. Isso não pode ser
repetido no Estado.

Para reorganizar a previdência estadual de forma sustentada, na hipótese
de se transferir o ônus da aposentadoria do Tesouro para um fundo, três
grandes passivos precisam ser equacionados. O primeiro se refere ao
passivo decorrente das aposentadorias e pensões já concedidas, que o
Governo tem de assumir. O segundo, à provisão para os chamados
benefícios a conceder. O terceiro é o passivo federal para com o Estado. Em
Minas, cerca de 200 mil celetistas passaram a estatutários. Muitos
contribuíram durante longo tempo para o INSS. O Governo Federal deveria,
então, arcar com essas despesas. O último empregador não pode ficar com
a responsabilidade de pagar a aposentadoria sozinho. 0 Governo Federal
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tem de ressarcir os Estados e os municípios.

O Sr. José Prata propõe que, na hipótese de transferência das
aposentadorias do Tesouro para o Instituto, durante um bom período, este só
receba contribuição, não pague nada.

Outra questão importante refere-se à administração do fundo e do novo
IPSEMG. Na Europa, a previdência e a saúde ainda são estatizadas. A
discussão sobre a privatização é típica da América Latina. A previdência
privada brasileira se concentrou nas estatais, que têm um patrimônio de
R$70.000.000.000,00. A previdência privada aberta, ligada ao setor privado
da economia, tem um patrimônio de apenas R$5.000.000.000,00. Como a
previdência no Brasil não se consolidou, pretende-se manter os sistemas
públicos de previdência e saúde, privatizando-se a sua administração. O
setor privado teria, então, uma clientela certa.

No caso do IPSEMGI o Sr. José Prata propõe uma administração pública
paritária. Não se deve terceirizar a gestão do IPSEMG. Previdência e saúde
não terão caráter universal se forem passadas para a iniciativa privada; o
setor público tem de interferir na administração e democratização do
sistema.

Quanto à reforma da previdência federal, a questão está mal apresentada..
Está havendo corte de direitos e manutenção de privilégios. Pretende-se
desconstitucionalizar os direitos e constitucionalizar as restrições aos
direitos.

Ê necessário um plano eqüitativo, que não estabeleça discriminação entre
os servidores civis e militares e os parlamentares e que arque com o passivo
histórico que se pretende, neste momento, dividir com os servidores.

Para reorganizar a previdência no Estado, em primeiro lugar, é preciso ter
recursos para fortalecer o IPSEMG. Em segundo lugar, deve-se ter urna
administração pública e paritária. Em terceiro lugar, manter o atual plano de
benefícios, preservando a aposentadoria por tempo de serviço,
principalmente em razão das altas taxas de desemprego. Deve-se levar em
conta a faixa etária dos que conseguem emprego no Brasil.	-

Indagado sobre as questões relativas à saúde, o Sr. José Prata afirma que
grande parte dos serviços prestados pelo SUS é comprada da iniciativa
privada. Como conseqüência, os hospitais concentram seu atendimento nos
procedimentos complexos, que são mais lucrativos. Se o serviço é pago "per
capita", como ocorre em São Paulo, a iniciativa privada fica com os
procedimentos mais baratos, e os mais caros ficam com o setor público.
Afirma que, do ponto de vista doutrinário, a única possibilidade de
universalização da saúde seria por meio de um sistema exclusivamente
público.

Com relação à gestão, no Brasil sempre houve uma administração
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realizada de forma unilateral pelos governos, sem a participação
democrática dos trabalhadores. A gestão terceirizada só traria lucro para a
iniciativa privada. Seria necessário profissionalizar o servidor para participar
da gestão dos diversos sistemas. Somente depois de esgotados os recursos
do serviço público, pensar-se-ia em buscar profissionais externos.

No caso dos institutos municipais, muitos municípios, ao se desvincularem
do IPSEMG e criarem institutos municipais, deixam o passivo com o
IPSEMG e passam a embolsar as receitas.

O Sr. José Prata admite a possibilidade de haver convênios entre o
IPSEMG e os municípios, desde que tenham base atuarial clara e bloqueio
de verbas na origem, isto é, se as verbas não forem repassadas até um certo
prazo, o IPSEMG tem de ter a capacidade de bloquear a receita do ICMS
para o Fundo de Participação. A partir do momento em que o IPSEMG foi
autorizado a bloquear o FPM das prefeituras inadimplentes, houve redução
no número dessas.

Respondendo a algumas perguntas, o Sr. José Prata propõe, na hipótese
de se transferir as aposentadorias do Tesouro para o IPSEMG, haja um
prazo de carência. Isso significa que, durante 12 anos, o Estado deve
assumir os gastos com as atuais aposentadorias e pensões, e, durante cinco
anos, deve responsabilizar-se também pelas novas aposentadorias. E que
faça, ainda, uma contribuição de, pelo menos, 15% sobre a folha de salários
para capitalizar o Instituto. Acha necessário, também, um debate com a
sociedade e um encontro de contas com o Governo Federal.

O convidado afirma que não tem havido, conforme dispõe a Constituição,
compensação financeira entre a União, os Estados e os municípios,
decorrente da migração de trabalhadores do setor privado para o público,
uma vez que se aposentam neste, tendo contribuído por muito tempo para o
INSS. Deve ser feita, então, uma compensação, para que o Governo Federal
ajude a acabar com o passivo.

Termina seu depoimento reafirmando que é inaceitável e incompatível
com o regime democrático transferir para os servidores o passivo, que deve
ser responsabilidade do Estado.

1619197 - Extrato da Exposição das Sras. Maria Neves de Matos,
Presidente da Associação de Pensionistas do Estado de Minas Gerais, e
Flávia Neves Soares, membro da Associação

Inicialmente, a Presidente disse que veio a esta Casa para cobrar o
cumprimento do disposto na Constituição, que determina se paguem
integralmente as pensões e não apenas uma parte, como vem • sendo feito
pelo Estado. Solicitou, ainda, que a CPI investigue bem a situação.

Em seguida, a depoente relatou o caso do suicídio de uma pensionista,
mãe de três filhos, e pediu justiça para as três crianças.
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Queixou-se dos administradores do IPSEMG, reclamando dos

empréstimos feitos pela autarquia ao Governo e dos altos salários dos
primeiros escalões do Instituto. Disse que é contrária à retirada de dinheiro
do fundo de reserva e que o IPSEMG está "cheio de precatórios".

Afirmou a Sra. Maria Neves que os problemas do IPSEMG devem ser
analisados, buscando-se a razão do "déficit", e sugeriu que o Governo
Estadual consiga recursos com a União para quitar o débito com o Instituto.

Finalmente, propôs se leve ao Supremo Tribunal Federal a questão da
diferença acumulada relativa ao valor da pensão.

A Sra. Flávia Neves Soares iniciou seu depoimento reconhecendo a
importância do IPSEMG, apesar de não estar o Instituto prestando
adequadamente os benefícios previstos, especialmente no que se refere a
pensões. Como determina a Constituição da República, o benefício da
pensão por mole corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos
do servidor falecido, e tais valores serão revistos, na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade.

Ressaltou a depoente que, ao contrário do disposto no texto constitucional,
o IPSEMG estabeleceu um teto máximo de 201QP5 para os pensionistas,
tendo a Secretaria de Estado da Educação negado três reajustes, de 1995
até a presente data.

Há, portanto, uma dívida da entidade para com os pensionistas, a qual
deverá ser paga.

Por outro lado, a Sra. Flávia Neves ressaltou a importância de se ponderar
que, se o IPSEMG se embasa na prestação de serviços de saúde e na
concessão de pensões, a partir do momento em que não cumpre seus
objetivos, perde sua razão de ser.

Concluindo, a depoente discorreu sobre a má gestão do dinheiro público e
sugeriu que a situação seja investigada, desde as administrações anteriores.

14110197 - Extrato do Depoimento do Sr. José Maria Borges, Presidente do
IPSEMG

Foi solicitado o comparecimento do Sr. José Maria Borges à CPI para
prestar esclarecimentos sobre a recomposição da reserva de caixa o
IPSEMG.

O Presidente do Instituto explicou que a reserva de caixa existe para cobrir
eventuais despesas não programadas, ocasionadas por aumento do custo
dos serviços ou por decisões judiciais não previsíveis.

A reserva de caixa é diferente da reserva técnica, sendo constituída por
um acervo de valores mobiliários e imobiliários, ativos bancários e outros,
que permitam ao Instituto sobreviver em tempos difíceis.

A recomposição da reserva de caixa está sendo possível porque, em uma



rÀ

469
reunião a que o Procurador-Geral do Estado compareceu representando o
Governo, ficou acertado que o Estado passaria a manter os repasses em dia,
ao mesmo tempo que iniciaria, de alguma forma, o pagamento da divida.

Depois dessa reunião, houve a decisão e o compromisso do Governador
de que não fossem mais retidos os repasses.

Assim vem sendo feito, à medida que o fluxo de caixa do Estado permite,
de tal forma que, em uns meses mais, em outros menos, os repasses têm
sido realizados. Dessa forma, como são valores maiores do que os gastos
reais do Instituto, somados a alguns acertos relativos a dívidas de
Prefeituras, tem sido possível ir recompondo a reserva de caixa.

A expectativa é a de que, no final de dezembro ou princípio de janeiro,
estará recomposta a reserva inicial existente em janeiro de 1995.

O Sr. José Mana Borges explicou que o Estado vem pagando,
privilegiadamente, a dívida referente à parte do servidor e que o pagamento
da parte de responsabilidade do Estado está mais atrasada.

Quanto aos empréstimos, o depoente esclareceu que o Secretário de
Estado da Fazenda diz não considerá-los como tais porque, com base no
conceito do caixa único, a utilização de recursos de caixa existentes nas
autarquias não pode--ser vista como empréstimo.

Alguns empréstimos, de fato, provenientes da reserva de caixa do
IPSEMG, foram feitos ao Governo do Estado com resgate de letras e
recursos aplicados no FIF. Esses empréstimos foram pagos com a devida
correção, ou seja, com os juros que esse dinheiro teria auferido se tivesse
ficado depositado em CDB5 ou RDBs.

Nos últimos três ou quatro meses, o Estado não fez qualquer retirada da
reserva de caixa do IPSEMG.

Indagado sobre a retomada da prestação de alguns serviços interrompidos
por problemas de caixa do Instituto, declarou que a farmácia está sendo
reaberta e que será também reabertoo chamado empréstimo rápido. Quanto
ao empréstimo habitacional, a intenção do IPSEMG é também reabrir logo a
carteira, em novos moldes. Será um empréstimo melhor do que qualquer
empréstimo privado, mas o Instituto vai receber, no mínimo, o capital
empregado. Havia algumas dificuldades e foi preciso refazer todos os
cálculos para evitar prejuízos ao Instituto.

Quanto às pensões, o Presidente do IPSEMG informou que existem cerca
de 1.200 ou 1.300 pensionistas que não estão recebendo de acordo com os
preceitos constitucionais, lembrando, contudo, que a própria Constituição
estabeleceu que deveria ser criada uma fonte de custeio para fazer face às
despesas com as pensões.

Das ações judiciais já transitadas em julgado, algumas envolvem valores
elevados, acima de R$12.000,00 por mês, acarretando um passivo relativo à
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diferença do que deveria ter sido pago. Em apenas um dos casos, no
entanto, ele atingiu R$500.000,00.

Quando todas as ações estiverem decididas, só para as pensões serão
utilizados 90% de todos os recursos arrecadados mensalmente pelo
IPSEMG.
A propósito de uma pergunta relativa ao recadastramento dos

beneficiários, admitiu que isso tem sido motivo de preocupação para o
Instituto, porque o cadastro realmente não existe. O IPSEMG tem um
conhecimento razoavelmente bom de quem são os funcionários estaduais da
administração direta e indireta, um conhecimento relativamente precário,
embora com algum nível de consistência, dos funcionários das Prefeituras e
um quase total desconhecimento de quem seriam os potenciais beneficiários
incluídos como dependentes. Há necessidade de que seja feito um censo,
principalmente das Prefeituras, porque, sem esses dados, não é possível
qualquer cálculo previdenciário.

O Sr. ,José Maria Borges reconhece ser possível que dependentes de
segurados que já perderam a condição de dependência ainda se utilizem dos
serviços médicos e odontológicos do Instituto.

Já quanto aos pensionistas, foi feito um censo em 1995, e, anualmente, é
pedido um atestado de vida, de tal forma que não existe a possibilidade de
serem encontrados 'fantasmas".-

Sobre as deficiênciãs no atendimento, foi dito que elas acontecem,
principalmente, no interior. Ultimamente, fez-se o credenciamento onde foi
possível, o que gerou dificuldades. Ocorre que, quando existe um
credenciamento maior, o IPSEMG não tem efetivo próprio de controle,
avaliação, acompanhamento e auditoria no interior, o que constitui um
problema difícil de ser resolvido.

2 . Relatório das Visitas Realizadas
Relatório da Visita ao Hospital Governador Israel Pinheiro, em Belo

Horizonte
A CPI realizou, no dia 919197, uma visita ao Hospital Governador Israel

Pinheiro do IPSEMG, da qual participaram os Deputados Miguel Martini,
Sebastião Costa, Carlos Pimenta e Gilmar Machado.	 -

Iniciada às 6h45min, a visita compreendeu os seguintes setores: marcação
de consultas, ambulatório (sala de espera e consultórios), serviço médico de
urgência (SMU), setor de intemação (alas de clínica cirúrgica, pediatria,
psiquiatria, geriatria, ginecologia, centro obstétrico, CTI de adultos, CTI
pediátrico), unidade de ultra-sonografia e tomografia computadorizada,
unidade de hemodiálise, laboratório, serviço de radiologia, serviço de
nutrição parenteral, farmácia, comissão de controle de infecção hospitalar
(CCIII), centro de estudos, alojamento de residentes, administração.
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A chegada dos componentes da Comissão ao Hospital se deu antes da
abertura dos guichês de marcação de consultas, cujas atividades se iniciam
às 7 floras. Em conversa com as pessoas que aguardavam, em fila, a
marcação de consultas, constatou-se que muitas haviam passado a noite
naquele local, enquanto outras lá chegaram durante a madrugada. Havia
uma fila separada para os idosos, que, como a outra, também era longa.

Apurou-se, com base em informações de funcionários responsáveis pelo
setor de marcação de consultas, o seguinte:

a) Até o mês de agosto do corrente, havia um interregno de 20 dias entre a
data da marcação e a da realização da consulta. A partir de setembro, foi
implantado um sistema de marcação para o dia seguinte, podendo, no caso
de existência de vaga na especialidade demandada, o que não ocorre com
freqüência, realizar-se a consulta no mesmo dia da marcação.

b) Não existe um sistema de marcação de consultas por telefone, nem
para a Capital, nem para o interior. A marcação para os funcionários do

-interior é feita por meio de malote e leva, em geral, cerca de 20 dias para ser
realizada.

c) A grande concentração de pessoas nos guichês de marcação de
consultas se dá até_as 8fl30min, quando, em geral, se esgotam as fichas
disponíveis e, conseqüentemente, se dissolvem as filas porventura ainda
existentes.

d) Para algumas especialidades, como ocorre nas áreas de oftalmologia,
otorrinolaringologia e cardiologia, há uma expressiva demanda reprimida,
devido à escassez de profissionais tanto do quadro do Instituto quanto
credenciados.

e) O setor preenche, diariamente, fichas de marcação de consultas para
cerca de 200 médicos, sendo marcadas, para cada um, de 10 a 12 consultas,
dependendo da sua característica (se primeira consulta ou retomo). O
ambulatório vem produzindo, em média, 900 consultas por dia. Essa
produção diária, tão aquém do número de consultas marcadas, explica-se
Por dois fatores:

1 - Como a consulta se realiza no dia seguinte ao da marcação, uma
parcela dos pacientes não comparece a ela, e nem sempre a vaga é
preenchida por outros pacientes.

2 - Ocorre, com freqüência, elevado absenteísmo por parte dos médicos.
Cumpre observar que, em conversa posterior, os dirigentes do Hospital

refutaram os números informados pelo setor de marcação de consultas,
chegando um deles a mencionar uma produção diária de 1.200 consultas e
outro, de quase 2.000 consultas.

Além do atendimento no ambulatório do Hospital, o Instituto utiliza,
também, o sistema de credenciamento de médicos, que, podendo atender
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até cinco consultas por dia em seus próprios consultórios, são pagos por
produção. A marcação de consultas é comum para os dois sistemas.

Do setor de marcação de consultas, os membros da Comissão se dirigiram
ao ambulatório, onde obtiveram dos funcionários responsáveis pelo setor as
seguintes informações:

a) No turno que se inicia às 7 horas, trabalham 69 médicos, dos quais
apenas 34 registraram presença no dia da visita. Cabe observar que essa
informação foi prestada às 7h25min, quando o livro de ponto já havia sido
recolhido.

b) As faltas são descontadas no salário do médico, mas, como os salários
não são altos, o valor do desconto é pouco expressivo.

c) A carga horária do médico é de 4 horas por dia, e o tempo gasto no
atendimento de consultas é de aproximadamente 3 horas por dia.

Nessa incursão pelo ambulatório, os membros da Comissão foram
abordados por um paciente que, indignado e pedindo providências,
denunciou a inexistência de um sistema de remarcação automática de
consulta no caso de ausência do médico, o que é muito freqüente e obriga o
paciente a enfrentar novamente a fila para marcar outra consulta.

A direção do Hospital, que, naquele momento, já se havia juntado aos
membros da Comissão, mostrou-se surpresa, revelando desconhecer esse
problema, sem dúvida grave, mas de fácil solução, e agradeceu ao paciente
a contribuição dada apara a melhoria do serviço".

A partir de então, a visita passou a ser acompanhada pelos Drs. Rui
Romano, Superintendente do Hospital, e Hélio Bittar, Superintendente
Adjunto, e, posteriormente, pelo.Dr. Olavo Gados V. Silva, Diretor do Serviço
Médico de Urgência, que forneceram as seguintes informações:

a) Ambulatório - Há duas modalidades de remuneração do trabalho dos
médicos que atuam neste setor a tarefa básica e o pró-labore.

A tarefa básica corresponde às consultas (10 a 12 por dia) que o médico é
obrigado a atender enquanto funcionário (com vínculo empregatício) do
Instituto. O salário-base é de R$700,00 para uma carga de 20 heras
semanais.

O pró-labore consiste numa forma de pagamento por produção, por meio
da qual os médicos do Quadro de Pessoal do Instituto podem, em outro
turno, atender até 12 consultas por dia, recebendo R$13,50 por consulta, o
que lhes proporciona uma remuneração adicional de aproximadamente
R$2.700,00 por mês.

b) Serviço Médico de Urgência - Como suas instalações estão em obras, o
setor está funcionando, precariamente, em outra ala. Possui leitos de
observação, onde os pacientes ficam até 12 horas, findas as quais, têm alta
ou são internados. Funciona com plantão de 12 horas, pelo qual o médico



rÀ

473
recebe R$400,00. Se houver muita demanda, um cirurgião do Hospital é
deslocado para atender neste setor.

c) Setor de Internação- O Hospital dispõe de 500 leitos, dos quais 50 estão
desativados por falta de pessoal. Em relação aos que estão em
funcionamento, não existe capacidade ociosa, ao contrário, o que vem
ocorrendo é a espera, por parte do paciente, para ocupação do leito.

Os leitos se distribuem pelas alas de clínica médica, clínica cirúrgica,
pediatria, ginecologia e obstetrícia, neurologia, psiquiatria, geriatria, entre
outras, que funcionam com a assistência de plantonistas das áreas de clínica
médica, cirurgia e pediatria.

A média de permanência varia conforme a clínica, mas a do Hospital como
um todo encontra-se em tomo de cinco dias.

Os pacientes internados em apartamento pagam um extra ao Hospital.
Quando a internação em apartamento constitui uma necessidade e se
constata que o paciente não dispõe de recursos para pagamento desse extra,

-o Instituto oferece um sistema de financiamento. Não há pagamento de extra
em relação aos serviços médicos (honorários). Caso queira, o paciente pode
internar-se com acompanhamento de médico particular, nessa situação, o
IPSEMG oferece apenas a estrutura hospitalar.

d) Bloco Cirúrgico e Centro Obstétrico - São realizadas cerca de 55
cirurgias e 5 partos ao dia (aproximadamente 1.500 partos por ano).

e) Unidade de Ultra-Sonografia e Tomografia - Realiza de 250 a 300
tomografias por mês, atendendo a grande parte da demanda, com um único
aparelho, já muito antigo (12 anos). O setor dispunha de outro aparelho
similar, que foi desativado para oferecer peças ao que se encontra em
atividade, uma vez que, devido à rapidez com que se processam as
inovações tecnológicas nessa área, não há mais peça de reposição
disponível no mercado.

t) Unidade de Hemodiálise - Possui excelente estrutura, situando-se entre
os serviços de diálise mais bem equipados e modernos do Pais.

g) Laboratório - Produz 9 mil exames por dia. Como está informatizado, os
resultados dos exames podem ser acessados, pelo computador, por outros
setores do Hospital.

h) Farmácia - Trabalha com uma padronização de 700 medicamentos.
Entre seus fornecedores, a FUNED, órgão do sistema de saúde do Estado,
que produz fármacos, não tem participação expressiva.

A informatização ainda é pequena no setor, limitando-se sua utilização ao
registro de saída dos produtos. O controle de estoque ainda é feito
manualmente.

O fornecimento de medicamentos para os pacientes da enfermaria é
gratuito, mas cobra-se dos pacientes internados em apartamento uma taxa,
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que é descontada no salário.

1) Banco de Sangue - O Hospital não dispõe de banco de sangue próprio,
utilizando-se dos serviços do HEMOMINAS. Quando da internação, os
familiares do paciente são instados a fazer doação pira o HEMOMINAS.

J) Residência Médica - O Hospital conta com 115 residentes, entre
brasileiros e estrangeiros, e possui alojamento para os residentes do exterior,
de outros Estados ou do interior de Minas.

Observações:	--
1 - Ficou claramente evidenciada a necessidade de se criarem

mecanismos mais ágeis de marcação de consultas para os pacientes do
interior, bem como de remarcação de consultas no caso de não-
comparecimento do médico. Tais procedimentos podem ser facilmente
implementados com os recursos-atualmente disponíveis.

2 - Merece destaque a existência de duas alas para internação de
pacientes psiquiátricos. Nesse aspecto, o Hospital está em consonância com
as atuais tendências de reestruturação da assistência psiquiátrica, que
apontam para a extinção progressiva dos manicômios e das demais
instituições de caráter asilar e a criação de leitos para pacientes psiquiátricos
em hospitais-gerais.

Relatório da Viagem ao Triângulo Mineiro
- A primeira visita da Comissão foi à Prefeitura de Monte Carmelo, onde,

recepcionada pelo Preféito Municipal e seus assessores, obteve as seguintes
informações:

1) Ao tomar posse e iniciar seu mandato em 1 011197, o Prefeito Saulo
Faleiros Cardoso recebeu um débito da administração passada para com o
IPSEMG, já estimado em abril do corrente ano em R$590.541,99. O
convênio estava rompido e, somente por meio do parcelamento em 72
meses, poderia ser restabelecido.

2) Enquanto se viabilizavam as negociações, foram feitos os recolhimentos
relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março, o que, todavia, não foi
considerado válido para restabelecimento do convênio e, conseqüentemente,
não foi permitido o reinicio da cobertura previdenciária e de saúde dos
servidores municipais.

3) Quando da visita dos membros da Comissão, o débito corrigido pela
Divisão de Arrecadação e Fiscalização da Superintendência de Finanças do
IPSEMG, em 1719196, era de R$830.093,97 e, segundo oPrefeito, as
receitas municipais não comportavam o seu pagamento em 72 vezes.

4) Como prova de sua preocupação com os servidores municipais, passou
o Prefeito a depositar, em conta bancária aberta para esse fim, o valor
mensal da folha destinado à cobertura previdenciária, 5% dos servidores e
4% da Prefeitura, até que a negociação com o IPSEMG visando à dilatação
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de prazo ou à redução da multa de 10% e dos juros de 1% viabilizasse o
pagamento e o restabelecimento do convênio.

5) A Comissão foi ainda informada de que a Prefeitura paga mensalmente,
em virtude de acordos com o Governo Federal que vão até o ano de 2005,
mais ou menos R$3.400,00 de INSS e R$1 .300,00 de FGTS.

6) Em seguida, a Comissão de Deputados se dirigiu à Câmara Municipal,
onde, recepcionada pelos Vereadores, colocou-se à disposição dos
servidores estaduais e municipais para responder às questões mais gerais e,
de certa maneira; tranquilizá-los quanto a uma solução para a crise vivida
pelo município.

II - Após a visita a Monte Carmelo, os membros da Comissão de Inquérito
se dirigiram a Uberlândia, tendo sido recepcionados pelo agente do IPSEMG,
que trabalha com o auxílio de apenas dois funcionários.

No IPSEMG de Uberlândia e dos municípios da região, houve- séria
campanha por melhoria da tabela de pagamento dos serviços credenciados,

-promovida por médicos e dentistas locais, que não aceitavam os valores
estabelecidos e temiam o atraso no pagamento. Mas com a construção e o
aparelhamento da nova agência, bem como com os novos preços tabelados
para a compra - de serviços, criou-se ambiente favorável aos
credenciamentos.

Hoje, além de um convênio com a Fundação de Assistência, Estudo e
Pesquisa, até mesmo para o atendimento de emergências, e de convênios

- com a Clínica de Diagnóstico e Tratamento do Coração Ltda., o New-Lab-
Laboratório de Patologia Clínica Ltda. e o Laboratório Análise e Patologia
Ltda., existem 56 médicos e 47 dentistas credenciados.

A falta de funcionários administrativos para expedição de guias, marcação
de consultas e outras atividades vem provocando algumas filas, uma vez
que Uberlândia e cidades vizinhas ainda estão vivendo a fase da demanda
reprimida em virtude da situação anterior.

Após a visita à agência, os membros da Comissão se dirigiram ao
Sindicato dos Servidores, onde foram recebidos por várias pessoas, que

-- fizeram queixas sobre atendimento médico e hospitalar, apresentando até
contracheques com valores irrisórios de aposentadoria.

III - Por último, a Comissão se dirigiu a Uberaba, outra cidade-pólo, onde o
IPSEMG se encontra em condições favoráveis, resultado do trabalho de
alguns anos. Contando com excelente administração e com um bom
relacionamento com a Prefeitura, que coloca pessoal à sua disposição, o
IPSEMG dispõe até mesmo do apoio das classes médica e õdontológica
local.

Para atender aos 25 municípios que compõem a região, além de 16
médicos e 34 dentistas credenciados, existem os seguintes convênios: Casa
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de Saúde São José Ltda. e Hospital Vera Cruz Ltda., Hospital Maria José
Rezende, Clínica de Gastroendoscopia, Centro Diagnóstico Cardiológico
Ltda., Clínica Radiológica Dr. Lauro Batista Ltda., Sinal Fonoaudiologia,
Laboratório Médico Especializado Ltda. e Laboratório Dr. Jorge Furtado.

Após a visita às instalações da agência, os Deputados componentes da
Comissão se dirigiram à Câmara Municipal e, recepcionados pelo
Presidente, que apenas deu início aos trabalhos da sessão, colocaram-se à
disposição do público presente para discussão de questões diversas.

A única sugestão ao final apresentada pelo agente local foi a melhoria dos
valores da tabela de credenciamento, situação que resolveria de vez os
problemas ainda existentes no IPSEMG de Uberaba.

Relatório da Viagem a Curitiba e Porto Alegre
Nos dias 6 e 7110197, os Deputados Miguel Martini, Sebastião Costa,

Gilmar Machado e Carlos Pimenta, membros desta CPI, viajaram ao Sul do
País com a finalidade de pesquisar novos modelos de seguridade social e de
conhecer o Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

No Paraná, os membros da Comissão foram recebidos na Assembléia
Legislativa, ocasião em que o Deputado Miguel Martini discursou em
Plenário, explicando as razões da visita a Curitiba.

A seguir, os Deputados reuniram-se com os Drs. Reinolds Stephanes
Júnior, Secretário de Estado de Administração; Renato Foliador Júnior,
Secretário de Estado pára Assuntos de Previdência; Édson Fischer da Silva,
Superintendente do Instituto de Previdência e Assistência do - Paraná - IPE -;
e César Gasparin, Diretor de Previdência do mesmo Instituto.

O Dr. Renato Foliador fez uma exposição sobre o sistema de previdência
social que se pretende implantar no Paraná. Segundo suas informações, é
propósito do Governo do Estado criar uma organização de direito privado,
paraestatal, do tipo denominado organização social, para gerir o setor de
previdência pública, por meio de um contrato de gestão celebrado com o
Governo.

Será, portanto, uma entidade com um fundo personalizado, com
autànonta, mas sujeita à fiscalização da Secretaria de Previdência e ao
controle do Tribunal de Contas.

Para capitalizar tal fundo, serão utilizados recursos do Tesouro Estadual,
bens imóveis de propriedade do Estado, financiamentos do Governo
Federal, empréstimos junto a Bancos nacionais, como o BNDES, e
internacionais.

A organização terá dois regimes financeiros: o primeiro, de repartição,
absorverá os atuais inativos e pensionistas, ficando sob a responsabilidade
financeira do Estado, e o segundo, de capitalização, para os futuros inativos
e pensionistas, sob a responsabilidade financeira do fundo.
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Na verdade, haverá uma centralização da administração dos benefícios,

mas, no primeiro caso, o Estado repassará mensalmente para a organização
o montante relativo ao pagamento dos atuais inativos e pensionistas até que,
com o tempo, o compromisso seja extinto.

Considerando-se que os futuros inativos e pensionistas serão de
responsabilidade do fundo, em médio e longo prazos, o Estado terá suas
receitas liberadas de tais encargos.

A assistência à saúde estará também a cargo da organização, mas contará
com um fundo totalmente separado do fundo previdençiário.

Em Porto Alegre, os membros da Comissão foram igualmente recebidos
na Assembléia Legislativa.

Embora tivesse sido prevista apenas a visita ao Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, alguns parlamentares gaúchos sugeriram que a Comissão
visitasse também o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul.

No Hospital de Clínicas, os membros da Comissão foram recebidos pelo
-Prof. Paulo da Cunha Serpa, membro do Conselho Diretor, e pelo Dr. Lauro
d'Avila, assessor de relações institucionais.

O Prof. Paulo Serpa discorreu sobre a natureza jurídica e o funcionamento
do Hospital, que é urna empresa pública federal vinculada ao Ministério da
Educação. Assim, embora haja plena integração com a universidade, visto
tratar-se de um hospital universitário, a sua direção é exercida pelo Conselho
Diretor, de forma autônoma. O quadro de funcionários do Hospital é

- composto por empregados admitidos sob o regime da CLT.
O Hospital é totalmente informatizado, sendo alguns serviços terceirizados,

como os de ambulância.
O Prof. Paulo Serpa atribuiu os bons resultados obtidos pelo Hospital ao

gerenciamento técnico de boa qualidade.
As demonstrações contábeis relativas ao exercício financeiro de 1996

comprovaram a existência de lucros acumulados, apesar de, por ser
integrante do Sistema único de Saúde - SUS -, a instituição atender à
comunidade de forma generalizada.

- Ainda em Porto Alegre, os membros da Comissão visitaram o Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS -, onde foram
recebidos por seu Presidente, Dr. Gilberto Rudi Treptow, e pelos demais
membros da diretoria, ocasião em que o Dr. Gilberto Rudi Treptow discorreu
sobre a atuação do Instituto.

O IPERGS, autarquia estadual criada em agosto de 1931, não mantém
corpo clínico próprio nem hospital, laboratório ou outros serviços
complementares. Os profissionais são credenciados, cabendo ao segurado a
escolha do médico, hospital ou serviço de sua preferência.

Os benefícios de que os segurados podem dispor são os seguintes:



pensão, pecúlio por morte, auxílio-natalidade e auxílio-reclusão, e os
serviços oferecidos são assistência médica ambulatorial e hospitalar,
inclusive serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, bem como pecúlio
facultativo.	 -

O Instituto dispõe de um Plano de Assistência Complementar - PAC -, que
oferece serviço de assistência médica aos dependentes de segurados que
não podem ser incluídos no rol de beneficiários, e um Plano de Assistência
Médica Suplementar - PAMES -, cujo objetivo é oferecer aos segurados
hospitalização em classe privativa.
A pensão paga pelo IPERGS é calculada sobre a totalidade da

remuneração recebida pelo segurado no mês imediatamente anterior ao
óbito, sendo constituída de urna conta familiar fixa de 45% e mais uma cota
individual de 5%, até o máximode 11 dependentes.

A direção do IPERGS é paritária, já que conta, entre os membros da
diretoria, com representantes dos funcionários.

Relatório da Visita Realizada a Montes Claros
A CPI realizou, no dia 30110197, às 10 horas, uma reunião no auditório do

IPSEMG em Montes Claros, com o objetivo de ouvir Prefeitos e demais
lideranças políticas da região, a respeito dos convênios celebrados entre os
municípios e o IPSEMG para prestação de serviços de saúde e assistência
previdenciária aos funcionários públicos municipais e a seus dependentes.
Mais precisamente, para verificar como se encontram as dívidas dos
municípios para com aquele órgão.	 -

Participaram da reunião os Deputados Miguel Martini, José Braga, Carlos
Pimenta, Gil Pereira e Roberto Amaral, os Drs. Eduardo Femandes Pinto
Coelho e João Augusto Pereira do Amaral, respectivamente Diretor de
Saúde e Superintendente de Interiorização do IPSEMG, o Prefeito de Montes
Claros, o Vice-Prefeito de Rio Pardo, representantes das Prefeituras de
Engenheiro Navarro, Grão-Mogol e lbiaí, o Secretário Adjunto da Indústria e
Comércio de Montes Claros, os Agentes Regionais do IPSEMG em Montes
Claros e São Francisco, médicos, dentistas e demais funcionários-do
IPSEMGem Montes Claros.

Fizeram uso da palavra todos os Deputados presentes, representantes dos
municípios, dirigentes e funcionários do IPSEMG.	 -

Os representantes dos municípios manifestaram uma grande insatisfação
com a escassez ou, mais freqüentemente, com a inexistência de serviços do
IPSEMGem âmbito local, em particular, serviços de saúde. Afirmaram que
apenas em Montes Claros existe uma razoável estrutura de prestação de
serviços e que os funcionários de outros municípios têm que se deslocar
para lá a fim de serem atendidos. Como a região abrange uma área
geográfica muito extensa e é dotada de precária malha viária, esse
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deslocamento implica, quase sempre, enorme sacrifício para os beneficiários
do Instituto. O Prefeito de Montes Claros foi bastante incisivo em suas
críticas ao IPSEMG, afirmando que a presença pouco expressiva dos
municípios da região revela claramente o descrédito em relação àquela
instituição. Propôs que se fizesse uma pesquisa, com os segurados, para
saber se gostariam que a contribuição fosse facultativa.

A principal demanda dos municípios diz respeito a um parcelamento mais
elástico da dívida para com o IPSEMG. O Vice-Prefeito de Rio Pardo,
município cujo convênio caducou por falta de pagamento, afirmou que a
divida da Prefeitura é da ordem de R$800.000,00 e que é praticamente
impossível pagá-la sem um parcelamento em longo prazo. O representante
da Prefeitura de Grão-Mogol, a qual se encontra em situação idêntica à de
Rio Pardo, relatou que a divida de seu município é de R$216.000,00 e que o
IPSEMG já impetrou uma ação de cobrança contra a Prefeitura. Esta optou
por suspender o pagamento em definitivo e buscar uma attemativa para os

-seus servidores: a criação de um instituto próprio de previdência. O depoente
argumenta que o principal encargo dos municípios para com seus
funcionários - a aposentadoria - não é coberto pelo IPSEMG e que, se
houvesse uma mudança no sentido de o Instituto incorporar a aposentadoria,
os municípios não ficariam devendo tanto. Alega ainda que a única forma de
se evitar o cancelamento dos convênios por parte das Prefeituras seria o
parcelamento mais elástico da divida.

O Deputado Miguel Martini alertou os representantes das Prefeituras sobre
o risco da criação de institutos de previdência em municípios de pequeno
porte, uma vez que os cálculos atuariais demonstram que a viabilidade de
um instituto ou fundo de previdência depende, basicamente, da existência de
um contingente razoável de contribuintes. Sugeriu a criação de institutos
congregando vários municípios em nível de associação microrregional.
Propôs também que Estados e municípios se mobilizem para cobrar da
União a compensação financeira prevista no § 2 0 do art. 202 da Constituição
Federal.

Os dirigentes do IPSEMG falaram sobre o esforço que o órgão vem
realizando para a melhoria dos serviços na região e apresentaram dados
relativos à prestação de serviços. No discurso de alguns funcionários
daquele Instituto e até mesmo no de gerentes de escalão intermediário, fica
evidenciada uma área de atrito com as administrações municipais. O Agente
Regional de São Francisco explicitou que Moa municípios só causam prejuízo
ao IPSEMG. Não pagam suas dívidas, e o Instituto é obrigado a continuar
prestando serviços, para não prejudicar os servidores". Mencionou-se,
também, que várias Prefeituras recolhem a contribuição de seus servidores e
não a repassam ao Instituto.
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De consensual, houve a demanda, enfatizada por todos, de se fortalecer a

agência do IPSEMG em Montes Claros, dotando-a de estrutura compatível
com sua atuação de caráter nitidamente regional. Conforme foi dito, a
agência em questão já foi transformada em centro régional, mas permanece
com estrutura de agência.

Segundo os dados apresentados, o IPSEMG tem, na Região Administrativa
do Norte de Minas, que congrega 82 municípios, um total de 43.093
segurados e 140.000 beneficiários (estimativa), entre funcionários do Estado
e dos municípios. Essa massa de beneficiários encontra-se distribuída por 52
municípios, uma vez que em 30 deles não há registro da existência de
segurados do órgão.

Para atender a essa clientela, o IPSEMG dispõe de 11 unidades
administrativas: 6 agências regionais (Bocaiúva, Brasília de Minas, Janaúba,
Januária, Salinas e São Francisco), 4 postos (Monte Azul, Rio Pardo de
Minas, São João do Paraíso e Taiobeiras) e um centro regional (Montes
Claros).

No que diz respeito. à prestação de serviços de saúde, o órgão mantém
convênio com 15 hospitais,  localizados em 10 municípios (Janaúba,
Januária, Joaquim Felício, Montes Claros, Pirapora, Poiteirinha, Salinas, São
João do Paraíso, São Romão e Taiobeiras), com 25 laboratórios, localizados
em 11 municípios, e 17 clínicas (15 delas situadas em Montes Claros). Conta
ainda com 162 médicos e 257 dentistas credenciados, bem como com 11
médicos e 12 dentistas de seu próprio quadro de funcionários.

Cumpre destacar que, entre os 52 municípios onde existem segurados do
Instituto, 23 não dispõem de serviços médicos, e 12, de serviços
odontológicos próprios ou credenciados pela instituição.

Até setembro do corrente, haviam sido realizados pelo IPSEMG, na região,
102.963 consultas médicas, 132.133 exames, 10.212 sessões de fisioterapia
e 371 cirurgias programadas. Os serviços odontológicos registram,
mensalmente, cerca de 1.900 atendimentos, 2.400 procedimentos e 350
aftas.

Finalmente, no que se refere aos convênios entre o IPSEMG e as
Prefeituras, a situação encontrada foi a seguinte: 7 convênios foram
cancelados (Jaíba, Januária, Monte Azul, Padre Carvalho, Josenópolis,
Botumirim e Glaucilándia), 3 caducaram, pelo fato de as Prefeituras terem
deixado de contribuir por 12 meses (Rio Pardo de Minas, Várzea da Palma e
Grão-Mogol) e 7 foram revalidados (Mirabela, lbiai, Varzelândia, São João
da Ponte, Santa Fé de Minas, Francisco Sá e lcaraí).

3 - Documentação analisada
Relatório de Inspeção do Tribunal de Contas
Procedimento de auditoria (fl. 74)
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Legislação (Ii. 163)
Documentos Contábeis
Mapa de apuração da dívida do Tesouro do Estado de Minas Gerais de

1972 até 1996 (fi. 363)
Mapas de arrecadação e déficit da receita (fi. 360)
Levantamento de pagamentos do Tesouro do Estado (fI. 407)
Levantamento de contribuições devidas pelo Estado (fl. 432)
Legislação (ti. 457)
Relatório da Secretaria de Estado da Fazenda com tabelas de valores

devidos e repassados ao IPSEMG (fi. 484)
Documentos Contábeis
Balancetes mensais da Superintendência de Finanças - Divisão de

Arrecadação e Fiscalização
Relatório Final da Comissão Especial para Conhecer a Real Situação

Financeira do IPSEMG (fi. 1.172)
Ofício n.° 23197, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (fl.

1.210)
Número de segurados que contribuem para os planos de seguro e pecúlio

e valores das contribuições relativos aos últimos dez anos (fi. 1.233)
Patrimônio imobiliário do IPSEMG (fi. 1.243)
Numero de servidores na ativa (3.781), aposentados (1.610) e desligados

em virtude do PDV (294) até 416197 (ti. 1.259)
Demonstrativo de gastos com pessoal (fi. 1.279)
Concursos realizados pelo IPSEMG no período de 1958 a 1996 (ti. 1.284)
Dados do Hotel da Previdência (fl. 1.285)
Quadros demonstrativos dos recursos utilizados pelo Tesouro Estadual e

dos repasses ao IPSEMG nos anos de 1996 e 1997 (fi. 1.295)
Relação nominal dos contratos celebrados com laboratórios e hospitais da

Capital e do interior (ti. 1.301)
- Hospital São Judas Tadeu
- Serviços Hospitalares de Matozinhos
Concorrência Pública n° 1153 e contrato de concessão administrativa de

uso de imóvel urbano
Dados relativos aos servidores ativos e inativos
Relação dos servidores aposentados nos últimos 10 anos, com salário de

2716197 - (fi. 1.997)
Aposentados comissionados e apostilados, com salário de 2716197 (ti.

2.055)
Aposentados - efetivos (ti. 2.100)
Número de servidores do Hospital Governador Israel Pinheiro - HGIP -,

agrupados por cargo (fl. 2.166)
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Número de atendimentos aos servidores nas áreas médica e odontológica

no período de 1989 a 1997 (fi. 2.177)
Demonstrativo anual de despesas do setor de saúde do IPSEMG (fl. 2.182)
Implantação do sistema de informatização do IPSEMG (fi. 2.188)
Relatório de bens patrimoniais - Divisão de Informática (ti. 2.193)
Informações referentes à Superintendência Odontológica na Capital, no

ano de 1996 (ti. 2.244)
Número atualizado de- profissionais da área de saúde do IPSEMG, no

HGIP (fi. 2.271)
Número de atendimentos no HGIP de 1987 até junho de 1997 (fl. 2.280)
Relação de serviços e faturamento da PRODEMGE frente ao IPSEMG (fl.

2.285)
Documentação utilizada pelo Sr. Peter Joviano Coutinho no depoimento de

1218197 (fi. 2.286)
Documentação utilizada pelo Sr. Roberto Pimentel Dias no depoimento de

1918197 (fl. 2.299)
Dados relativos a servidores aposentados nos últimos dez anos

PROJETO DE LEI N°/97
Modifica o inciso XII do art. 13 da Lei Complementar n°33, de 26 de junho

de 1994, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O inciso XII do art. 13 da Lei Complementar n° 33rde 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 município 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.	 -_
Sála das Reuniões, de de 1997.

Comissão Pariamentar 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° 9.360, de 18 de Dezembro de 1986; e, Ainda, Apurar os
Motivos Que Levaram A Irregularidades no Gerenciamento do Instituto,

Diagnosticadas pela Comissão Especial da Assembléia Legislativa em Março
de 1997

Justificação: 0 Tribunal de Contas do Estado, órgão auxiliar da Assembléia
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Legislativa, desempenha papel de grande relevância no controle externo da
administração pública. Essa fiscalização financeira e orçamentária abrange
não só os atos da administração direta e indireta do Estado, mas também os
atos correspondentes no âmbito das administrações municipais.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, as atribuições
institucionais das Cortes de Contas foram ampliadas substancialmente,
passando a incluir, entre outras coisas, 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 exercício 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
responsabilidade. Essa responsabilidade se acentua pelo fato de a Carta
Política 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 fisáalização as
instituições de previdência das comunas. A aplicação dos recursos
financeiros de tais organizações previdenciárias, assim como o seu
funcionamento dentro das diretrizes estabelecidas pela legislação pertinente,
não pode escapar ao controle da Corte de Contas.

Esperamos, portanto, contar com a imprescindível colaboração dos ilustres
membros desta Casa para a aprovação do projeto.

PROJETO DE LEI NO 197
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 0 - 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 0 - A competência de que trata o "caput" deste artigo compreende as
atividades de tributação, arrecadação, fiscalização e cadastramento.

§ 20 - Os órgãos dos Poderes do Estado, as autarquias e as fundações
enviarão ao IPSEMG os demonstrativos mensais das receitas de
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contribuições sociais cobradas de seus servidores.

§ 30 - O IPSEMG terá a competência para a apuração, a inscrição e a
cobrança da respectiva dívida ativa.	 -

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 1988.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, de de 1997. -

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 Gerencianiento do Instituto,

Diagnosticadas pela Comissão Especial da Assembléia Legislativa em Março
de 1997

Justificação: O art. 90 da Lei n° 11.730, de 31112194, dá nova redação ao
"caput" do art. 1 0 e aos incisos dos arts. 30 e 40 da Lei n°6.194, de 26/11173,
com o objetivo de regulamentar o art. 56 da Lei Federal n°4.320, de 1713164,
onde se 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 princípio da unidade de
tesouraria.

Todavia, as contribuições previdenciárias não possuem natureza jurídica
tributária e têm peculiar destinação, prevalecendo a incomunicabilidade
dessa receita com as demais receitas tributárias. São merecedoras, portanto,
de orçamento autônomo que assegure a gestão dos recursos ao órgão a elas
vinculado, no caso, o IPSEMG.	 -

PROJETO DE LEI N.° 197
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, fundamentàlmente, 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:



rÃ

485
a) a política de atendimento ao usuário e de prestação de serviços;
b)a política de concessão de benefícios;
e) 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 convênios com os municípios;
O as alíquotas 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

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
exercício;

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.
AU. 30 Compõem o CODEI:

- 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.

AU. 40 - Os membros do CODEI terão suplentes, que os substituirão em
caso de ausência ou impedimento.

AU. 50 - 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.

AU. 60 - O IPSEMG fornecerá suporte técnico e administrativo para o
funcionamento do CODEI.

AU. 70 - As normas complementares relativas às atividades do CODEI
serão estabelecidas em seu Regimento Interno.

AU. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AU. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Reuniões, de de 1997.
Comissão Parlamentar de inquérito, para, no Prazo de 120 Dias, Investigar



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 Às Irregularidades no Gerenciamento do Instituto,
Diagnosticadas pela Comissão Especial da Assembléia Legislativa em Março
do Corrente Ano (1997)

Justificação: A democratização da gestão dos órgãos de atendimento e
prestação de serviços públicos é uma tendência irreversível na atualidade.
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 das tarefas de
planejamento e controle das atividades de uma entidade que, em última
análise, a eles pertence.

PROJETO DE LEI N. 197
Dispõe sobre o Conselho de Beneficiários do IPSEMG - CBI.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Conselho de Beneficiários do IPSEMG - CBI -, 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:	 -
- fiscalizar:

a) a política de atendimento ao usuário e de prestação de serviços;
b)a política de concessão de benefícios;
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;
III - recomendar a anulação ou a correção de atos contrários às regras da

boa administração, acionando, quando necessário, os órgãos superiores
competentes.

AI. 30 - 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 CBI, escolhido por seus membros na
forma do regulamento, terá mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma)
reeleição, para igual período.
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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 CBl, escolhidos na forma desta lei, serão
designados pelo Governador do Estado e não perceberão remuneração de
nenhuma espécie pelo desempenho de suas atividades.

Art. 7° - O IPSEMG fornecerá suporte técnico e administrativo para o
funcionamento do CBI.

Art. 80 - As normas complementares relativas às atividades do 061 serão
estabelecidas em seu Regimento Interno.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Comissão Parlamentar de Inquérito, para, no Prazo de 120 Dias, Investigar

a Falta de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, no Período dos
Últimos Dez 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 a Irregularidades no
Gerenciamento do Instituto, Diagnosticadas pela Comissão Especial da
Assembléia Legislativa em Março do Corrente Ano (1997)

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 maneira,
nada impede que a proposição apresentada tramite nesta Casa e, caso
aprovada, seja imediatamente implantada no Estado.

- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO NO 197
Acrescenta dispositivo ao art. 157 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art. 157 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte

inciso III:
"Art. 157- ..........................
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as -entidades e

órgãos da administração direta ou indireta do Estado a ela vinculados, bem
como os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo poder público.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em- vigor na data de sua



Anexo n°
do IPSEMG por Região Administrativa do Estado

PIOS
1.442
8.758
6.980
2.814
2.254
1.444
281

3.698
5.154

9.653
50.123
24.443
15.675
24.593
14.002
13.263
13.603
30.119
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publicação.

Sala das Reuniões, de de 1997.
Comissão Parlamentar de Inquérito, para, no Prazo de 120 Dias, Investigar 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  Irregularidades no Gerenciamento do Instituto,

Diagnosticadas pela Comissão Especial da Assembléia Legislativa em Março
do Corrente Ano (1997)

Justificação: O constituinte mineiro não acolheu o orçamento da
seguridade social, que abrangeria os Órgãos a ela vinculados, bem como os
fundos e as fundações instituídas e mantidos pelo poder público.

Tal orçamento teria como objetivo constituir etapa de planejamento de
desenvolvimento econômico, de caráter estrutural, que garantiria uma
necessária coordenação entre a política fiscal e a política econômica do
Estado, no que tange à previdência de seus funcionários, segundo uma visão
do equilíbrio econômico —geral, absolutamente indispensável à moderna
dinâmica democrática. Além de tudo, seria mais um instrumento de controle
parlamentar sobre a atividade previdenciária.

O orçamento da seguridade seria responsável pela criação de um processo
revelador do conjunto integrado de documentos pelos quais se elaboram, se
expressam, se aprovam, se executam e se avaliam os planos e programas
relativos à previdência do servidor público e os conseqüentes encargos
governamentais, com estimativa da receita e fixação das despesas de cada
exercício financeiro.

N° de Segi
.EGI ESTAD
ÃO O

1	_8.211
II	41.385
III	17.483
IV	12.861
V 22.339
VI	12.558
VII	12.982
VIII	9.907
IX 24.965
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XI 163.852 21.367 185.219
XII 23.408 4.933 28.341
XIII 17.234 3.143 20.377
XIV 5.861	416	6.277
XV 22.224 1.928 24.152
XVI 8.632	999	9.631
XVII 16.879 2.750 19.629
XVIII 6.911	1.073	7.984
XIX 34.636 4.617 39.253
XX 12.908 3.109 16.017
XXI 11.672 1.638 13.310
XXII 15.358 4.298 19.656
XXIII 20.261 8.086 28.349
XXIV 12.620 4.427 17.047
XXV 4.025	74	4.099

TOTA 548.494 97.190 645.694
L 

Fonte: Projeto"Descentralização do Atendimento Assistencial de Saúde do
IPSEMG" - SEPLANMG
Resumo do Relatório Final da Auditoria Realizada pelo Tribunal de Contas

para Apuração da Dívida do Estado para com o IPSEMO
O Tribunal de Contas, em cumprimento a suas atribuições constitucionais,

propôs uma auditoria para esclarecer fatos noticiados pela imprensa,
segundo os quais o Governo não estaria efetuando os repasses dos recursos
de provimento dos descontos sobre a remuneração dos servidores (8%) nem
a contrapartida a seu cargo (4%), e a dívida já teria atingido a cifra de
R$380.000.000,00, levando o IPSEMG a uma situação de penúria.

A inspeção, em caráter de urgência, teria o objetivo específico de apurar
se os repasses devidos pelo Estado estão sendo feitos ou não pelo Governo
e, se for o caso, marcar prazo para a sua regularização, sob pena de os
gestores que promoveram tal procedimento serem punidos por crime de
responsabilidade pela retenção irregular do recurso.

A Comissão Técnica do Tribunal de Contas salientou que os dados
relativos ao período pesquisado - janeiro de 1987 a dezembro de 1996 -
foram apurados em documentos constantes nos arquivos do próprio
IPSEMG, mesmo porque as Secretarias de Estado da Fazenda e de
Recursos Humanos e Administração não dispõem de dados completos sobre
o assunto.

Os balanços do IPSEMG relativos aos exercícios de 1985 a 1995 revelam
g	os atrasos nos repasses devidos pela Fazenda Estadual.
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Acrescente-se que, antes dos levantamentos efetuados, ocorreram três

outras apurações realizadas pela Divisão de Contabilidade do IPSEMG,
Superintendência Central de Auditoria do Estado e Superintendência
Financeira do IPSEMO.

Os três relatórios resultantes dessas apurações apresentam divergências,
descritas a seguir, nos valores da dívida do Estado, devido aos critérios de
cálculo utilizados em cada um deles:

1 - Relatório da Divisão de Contabilidade do IPSEMG (fis. 191 a 320):
a) abrange o período de janeiro de 1972 a abril de 1996 (atualizado até

abril de 1996);
b) aplica multa sobre o saldo entre o valor devido e o repassado, não

considerando que este último se refere a meses anteriores e, portanto, a
multa deveria incidir sobre o valor principal retido. Esse critério reduz o valor
da multa e, conseqüentemente, da dívida do Estado;

c) total da dívida apurado: 607.658.113,9097 UFIR5.
2 - Relatório da Superintendência Central de Auditoria do Estado:
a) abrange o período de maio de 1985 a abril de 1996 (atualizado até maio

de 1996);
b) o relatório datado de 2/9/96 calcula a multa nos mesmos parâmetros

efetuados pela Divisão de Contabilidade do IPSEMG, anteriormente citados;
e) o período levantado é de--dez anos, portanto menor que o período

considerado pela Divisão de Contabilidade do IPSEMG;
d) total da dívida (1 0 relatório): 442.940.216, 8200 UFIR5 - lis. 321 a 365.
Em 919196, foi feita uma alteração do relatório, considerando como base de

cálculo para a multa o valor total retido. O total apurado após a alteração foi
579.902.176,5256 UFIR5 - tis. 366 a 368.

3 - Relatório da Superintendência Financeira do IPSEMG:
a) abrange o período de maio de 1985 a agosto de 1996 (atualizado até

outubro de 1996);
b) aplica multa sobre o valor total devido, apurado por meio do resumo da

folha de pagamento do Estado, sem deduzir, mês a mês, os valores relativos
à compénsação prevista na Lei n° 7.399, de 1978, referente à quota devida
pelo empregador;

c) aplica juros de mora de 1% ao mês sobre os valores devidos, da data de
competência até outubro de 1996, sem, entretanto, dar o mesmo tratamento
aos valores repassados pelo Estado, ou seja, traz, para o momento presente,
os valores a receber, , mas não procede da mesma forma com as
amortizações;

d) usa, para cálculo do valor devido referente aos meses de janeiro de
1995 a agosto de 1996, índice referente à UFIR de janeiro de 1995, não
considerando os reajustes desta ocorridos no período. Dessa forma, como a
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UFIR tomada é menor que a UFIR do mês de competência, o valor devido
em quantidades de UFIR fica maior.

A Superintendência Financeira do IPSEMG utilizou para seus cálculos a
tabela prática do INSS, fis. 500 a 503. Entretanto, no período de janeiro de
1995 a agosto de 1996, em que a tabela do INSS traz um traço, a tabela do
IPSEMG traz o sinal gráfico aspas fl, ou seja, o coeficiente/UFIR referente a
janeiro de 1995 foi usado para todo o período subseqüente.

Obs.: Durante a inspeção do Tribunal de Contas; foi detectada a falha
relativa ao item ad" anteriormente descrito, ocasião em que foi alterado o
relatório da Superintendência Financeira, passando o valor do débito do
Estado de R$1.650.000.000,00 (1 0 relatório) para R$996.000.000,00.
Entretanto, os critérios relativos aos itens °b" e "c" ainda elevam
sobremaneira o valor da dívida.

Posteriormente, esses relatórios foram sendo alterados para, em janeiro de
1997, apresentar o valor de R$812.249.437,42, utilizado para inscrição em
Dívida Ativa, no SIAFI, conforme Guia de Lançamento n° 1997-016, de
21/2/97.

Critérios Utilizados para Levantamento da Dívida
1 - Levantamento-das contribuições dos servidores, quotas do empregador

e consignações, efetuadas a partir dos resumos das folhas de pagamentos
da administração direta enviados pelo Estado ao IPSEMG referentes à
competência de janeiro de 1987 a dezembro de 1996;

2 - levantamento dos repasses efetuados pelo Tesouro referentes à
competência do período de janeiro de 1987 a dezembro de 1996;

3 - levantamento dos valores recebidos pelo IPSEMG por força da Lei n°
7.399 (arts. 39 e 40), de 1978, relativos ao período citado, desconsiderando-
se o mês de competência, conforme relatório do Tribunal de Contas, por não
terem sido encontrados dados para determiná-lo (critério utilizado também
nos levantamentos da Divisão de Contabilidade do IPSEMG, da
Superintendência Central de Auditoria do Estado e da Superintendência
Financeira do IPSEMG);

4 - dedução dos valores recebidos por força da Lei n° 7.399, de 1976,
referente às quotas do empregador, conforme determinado pelos seus arts.
39 e 40;

5 - transformação dos valores apurados em UFIR (Lei n° 9.380, de 1986, e
Lei Federal n°8.383, de 1991), adotados os seguintes parâmetros:

5.1 - de 1987 a 1991, utilizou-se a Tabela Prática de Acréscimos Legais,
divulgada pela Coordenação-Geral de Arrecadação do INSS - Circular n° 01-
600.1 n° 001, de 611197, não publicada no Diário Oficial da União", mas
integrante do Boletim 3197 - CT, do 106;

5.2 - de janeiro de 1992 a setembro de 1993, o valor da UFIR utilizada
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correspondente ao do dia 1 0 do mês seguinte ao da competência, ou seja, à
índice aplicado ao valor devido no mês de janeiro correspondente à IJFIR do
dia 1 0 de fevereiro, e assim sucessivamente;

5.3 - de outubro de 1993 a agosto de 1994, utilizou--se o critério fixado no §
1 0 do art. 20 da Deliberação n°84, de 26110193, editada pelo IPSEMG;

5.4 - de setembro a dezembro de 1994, o valor da UFIR passou a ser
mensal, por força do art. 43 da Lei Federal n o 9.089, de 1995;

5.5 - no exercício de 1995, o valor da UFIR passou a ser divulgado por
trimestre;

5.6 - a partir de 1 011196, o valor da UFIR passou a ser fixado por períodos
semestrais;

6 - aplicação de multa de 10% sobre o valor retido pelo Estado,
considerando que os atrasos deTecolhimento foram, no mínimo, .de 60 dias;

7- aplicação de juros de mora de 1% ao mês, tanto nos valores a receber
quanto nos valores repassados, observada a competência.

Obs.: A incidência de multa e juros observou o que determina a Lei n°
9.380, de 1986, e a Deliberação n o 84, de 26110193, do IPSEMG.

-	Valor da Dívida
De acordo com os leantamentos efetuados, foi elaborado o Quadro

Resumo a seguir
* - O referido quadro foi publicado na edição do Diário do Legislativo de

19/2/98.
Assim, o total da dívida da administração direta do Estado para com o

IPSEMG, no período de 1987 a 1996, atinge, em UFIR, 887.003.807,5261.
Tomando o valor da UFIR para o 1 0 semestre de 1997 em R$0,9108, a

cifra é de R$807.863.067,89, atualizada até 31 de janeiro de 1997.
Informações Complementares

Ao realizar o exame interno dos balancetes do IPSEMG, os membros da
Comissão Técnica encontraram, referente ao mês de setembro de 1995, a
correspondência que noticia a utilização de recursos da conta bancária do
Instituto pelo Estado.

Conclusão
Diante dos levantamentos efetuados e tendo em vista as apurações

procedidas pela Comissão, conclui-se que:
1 - os repasses realizados em 1996 referem-se aos meses de competência

de julho a dezembro de 1995;
2 - o atraso no recolhimento referente às contribuições dos servidores, às

quotas do empregador e às consignações, até dezembro de 1996, é de 11
meses, significando que os valores relativos aos meses de competência de
janeiro a dezembro de 1996 não foram efetuados, retendo o Estado a receita
d0IPSEMG;
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3 - dos recursos devidos ao IPSEMG relativos ao exercício de 1996, foi

repassada pela Fazenda Estadual a importância de R$12.000.000,00 no dia
30112196;	 -

4 - o débito do Estado documentalmente apurado no período de janeiro de
1987 a dezembro de 1996 é de 867.003.807,5261 UFIR5.

- Publique-se, para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento
Interno.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento contido no Ofício n° 8198, do Procurador-

Geral de Justiça, publicado em 3111198, em que solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei Complementar n° 24197, de sua autoria. Inclua-
se o projeto em ordem do dia, para os fins do art. 288 da Resolução n°
5.065, de 1990.

Requerimento do Deputado Irani Barbosa, em que solicita a retirada de
tramitação do Requerimento n° 2.315197, de sua autoria. Inclua-se o

-requerimento em ordem do dia, para os fins do art. 288 da Resolução n°
5.065, de 1990.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos do Deputado Geraldo Nascimento (2), solicitando sejam
encaminhados ofícios aos Ministérios da Cultura e da Educação e Desportos,
solicitando a realização de estudos sobre a viabilidade de criação de cursos

- de pós-graduação em produtos fitoterápicos para aplicação na área de saúde
e de disciplina que estude os produtos titoterápicos, nas faculdades de
Ciências Biológicas. Solicita, ainda, a realização de estudos sobre a
possibilidade de criação, nas faculdades de Farmácia, das disciplinas
Fàrmacognosia e Farmacotécnica, direcionadas para os produtos
fitoterápicos nacionais. Solicita, por último, seja estudada a viabilidade de
criação de uma escola técnica voltada para produtos fitoterápicos nos
moldes das escolas agrícolas; e seja encaminhado oficio ao Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo solicitando estudos sobre a viabilidade

-- de incentivo à exportação de produtos fitoterápicos industrializados por
microempresas (Oficie-se.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à la Fase, a Presidência

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidênciafaz retirar da pauta da reunião a Proposta de Emenda à

Constituição no 31197, uma vez que a matéria teve a sua tramitação
encerrada, em razão de requerimento aprovado em reunião de 3112197.
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Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Considerando a importância dos
assuntos em pauta e a inexistência de "quorum" regimental, solicito de V.
Exa. que encerre, de plano, a 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 ordinária de amanhã, dia 18, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

O Sr. Presidente despachou, em 1712198, as seguintes comunicações:
Do Deputado José Militão (2), dando ciência à Casa do falecimento do Sr.

José Edgard Soares, ocorrido em 312/98, em Leopoldina, e da Sra. Amelita
de Castro Cotta, ocorrido em 1112198, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência à Casa do falecimento da Sra.
Maria das Graças Miranda de Freitas, ocorrido em 1612198, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência à Casa do falecimento da Sra.
Eunice Rocha Souza. (-Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 1998

ATAS

ATA DA 339a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 1812198
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase (Expediente): Ata
- Correspondência: Mensagens n os 253 e 254198 (Projetos de Lei n os 1.609 e
1.610198, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - Questão de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número
regimental para continuação dos trabalhos - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°5 1.611 e 1.612198 -
Requerimentos n°s 2.461 a 2.464198 - Requerimentos dos Deputados Miguel
Martini e outros e Gil Pereira e outros (2) - Comunicações: Comunicações
dos Deputados Marco Régis (3), Paulo Schettino (2), Wanderley Ávila e Gil

-Pereira e das Bancadas do PPB, do PSD e do PSN e do PT - r Parte
(Ordem do Dia): ? Fase: Abertura de Inscrições - Designação de
Comissões: Comissões Especiais para emitirem pareceres sobre os vetos às
Proposições de Lei -n°s 13.528, 13.594 e 13.603- Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gil Pereira e
outros (2) e Miguel Martini e outros; deferimento - r Fase: Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Amâldo Penna;
aprovação - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 739196;
encerramento da discussão; rejeição; verificação de votação; inexistência de
"quorum" para votação; anulação da votação; chamada para recomposição
de "quorum"; existência de número regimental para discussão - Discussão,
em 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 1.390 e 1.469197, 1.013196 e 1.333197 e,
em 20 turno, dos Projetos de Lei n us 478195, 901 e 913196, 1.153 e 1.363197;
encerramento da discussão; inexistência de quorum" para continuação dos
trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelrno Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar
Silva - Alencar da Silveira Júnior - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carios
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Ermano Batista
- Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
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Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Rêgis - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Scflettino - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - 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-secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
l a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Alencar da Silveira Júnior, 2 0-secretário "ad floc", procede à

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

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretária, nas funções de 1 0-Secretário, lê
a seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 253198
	Bela Horizonte, 16 de fevereiro de 1998.	 -

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que visa a substituir
o Anexo 1 da Lei n° 12.729, de 30 de dezembro de 1997, que regula a
cobrança da Taxa Judiciária, pelo anexo ao projeto ora encaminhado.

Os valores novos da Tabela J, que integra o referido Anexo 1, procuram
corrigir as distorções ocorrentes quanto à forma progressiva adotada pela Lei
n°12.729, de 30 de dezembro de 1997, para lançamento e cobrança da Taxa
Judiciáriá, fixada segundo critérios que oneram demasiadamente o
contribuinte.

As aliquotas propostas para a Tabela J são agora escalonadas de tal
modo, que o percentual estabelecido para a cobrança decresce na razão
inversa do valor da causa, até estabilizar-se em zero vírgula quarenta por
cento.

A redução dos valores para cobrança da Taxa Judiciária, nos termos
propostos, resguarda o direito de mais amplo acesso ao Poder Judiciário.

São esses os motivos que justificam a presente iniciativa, que apresento
ao exame dessa Casa.
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Valho-me da oportunidade 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°1.609/98
Substitui o Anexo 1 da Lei n° 12.729, de 30 de dezembro de 1997, que

altera a Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação
tributária do Estado e dá outras providências.

Art. 1 0 - O Anexo 1 a que se refere o artigo 40 da Lei ii° 12.729, de 30 de
dezembro de 1997, fica substituído pelo anexo a esta lei.

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

ANEXO 1
(a que se refere o artigo 1 0 da Lei n°, de de de 1996)

* - A TABELA J referente ao Lançamento e cobrança da Taxa Judiciária foi
publicada na edição do Diário do Legislativo de 20.02.98.

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

•- Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 254198*

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando

submetê-lo à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso
projeto de lei, 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 finalidade do projeto ora encaminhado, como se vê de seu texto, é
propiciar ao Estado condições financeiras para executar o 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 5 de fevereiro
de 1998.

Solicito, nos termos do artigo 69 da Constituição do Estado, que o projeto
de Lei de que trata esta mensagem seja apreciado em regime de urgência.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência minhas
expressões de elevada consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N'M.610/98

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.

Art. 1 0 - Fica o Estado autorizado a contratar operação de crédito com o
Banco do Nordeste do Brasil S.A. até o limite de R$60.000.000,00 (sessenta
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milhões de reais), que serão destinados à execução de programa e obra que
desenvolvam o turismo nas Regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.	--
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projetei às Comissões de Justiça, de Turismo e de

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Da Sra. Elizabet Maia, Chefe de Gabinete do Deputado Silas Brasileiro,
agradecendo, em nome do Deputado mencionado, o convite para a reunião
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especial em homenagem ao jornal "Hoje em Dia".

Do Rev. Pr. Clarismundo J. de Moura, Presidente Executivo Nacional do
Conselho Federal dos Pastores do Brasil, solicitando a este Legislativo
providências que menciona. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.276197.)

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar,

não há "quorum" regimental para a continuação dos trabalhos. Sendo assim,
solicito o encerramento, de plano, da reunião.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência determina seja feita a
recomposição de "quowm" e solicita à Sra. Secretária que proceda à
chamada dos Deputados.

A Deputada Maria Olivia - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Portanto, há

quorum" para a continuação dos trabalhos.
? 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°1.611/98

Declara de utilidade pública o Movimento Social do Amam Lanari - MOSAL
-. com sede no Município de Coronel Fabriciano.	 -

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Social do Amam

Lanari - MOSAL -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 1998.
Ivo José	-
Justificação: O Movimento Social do Amaro Lanari, fundado em 911182,

também conhecido pela sigla MOSAL, é entidade civil sem fins lucrativos,
que tem como objetivos primordiais promover a integração social de todos
os membros da comunidade e defender seus direitos.

Para melhor desempenho de suas atividades, o MOSAL promove
palestras, encontros e atividades recreativas, visando ao aprimoramento
cultural da comunidade e à obtenção de recursos financeiros para serem
aplicados na execução dos projetos da entidade.

Em face do exposto, julgamos procedente que esta Casa acolha a
reivindicação do MOSAL, concedendo-lhe o título declaratório de utilidade
pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.612198
Declara de utilidade pública o Clube dos Operad&es Rádio Cidadão de

Ipatinga - CORINGA -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Clube dos Operadores Rádio

Cidadão de Ipatinga - CORINGA -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 1998.
Ivo José
Justificação: O Clube dos Operadores Rádio Cidadão de Ipatinga -

CORINGA -, fundado em 613195, é entidade civil sem fins lucrativos, que tem
como objetivos primordiais a integração entre os usuários do radiocidadão, o
seu treinamento, a comunicação e as investigações técnicas com relação à
radiofreqüência e a prestação de serviços à comunidade mediante o uso do
radiocidadão.

Para o melhor desenvolvimento de suas atividades, a entidade promove
eventos sociais e de emergência junto à comunidade.

Em face do exposto, julgamos procedente que esta Casa acolha a justa
reivindicação da instituição mencionada, concedendo-lhe o título declaratório
de utilidade pública.	 -

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

REQUERIMENTOS
N° 2.461198, do Deputado Marco Régis, solicitando se consigne nos anais

da Casa voto de congratulações com o árbitro Márcio Rezende de Freitas
por sua indicação como representante brasileiro na Copa Mundial de
Futebol. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.462198, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas à regulamentação da Lei n° 12.417,-de
26112/96. (- A Comissão de Saúde.)

N° 2.463198, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas à regulamentação da Lei n°
12.645, de 17110197. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

N° 2.464198, do Deputado Marco Régis, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulações com D. Serafim Femandes de Araújo pela
sua assunção ao cardinalato da Igreja Católica. (- A Comissão de Educação.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Miguel
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Martini e outros e Gil Pereira e outros (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Marco

Rêgis (3), Paulo Schettino (2), Wanderley Ávila e Gil Pereira e das Bancadas
do PPB, do PSD e do PSN e do PT.

23 Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

=Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.528, originada
do Projeto de Lei n° 788/96. Pelo PSDB: efetivo - Deputado José Maria
Barros; suplente - Deputado Mauro Lobo; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Anderson Adauto; suplente - Deputado Toninflo Zeitune; pelo PFL: efetivo -
Deputado Rêmolo Aloise; suplente - Deputado Djalma Diniz; pelo PDT:
efetivo - Deputado Raul Uma Neto; suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo
PSD: efetivo - Deputado Miguel Barbosa; suplente - Deputado Dinis Pinheiro.
Designo. A Área de Apoio às Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 13.594, originada do Projeto de Lei n° 1.223197. Pelo PSDB: efetivo
- Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado Wanderley Ávila; pelo PFL:
efetivo - Deputado Geraldo Santanna; suplente - Deputado Rêmolo Aloise;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Toninho Zeitune; suplente - Deputado
Antônio Júlio; pelo PDT: efetivo -. Deputado lvair Nogueira; suplente -
Deputado Bené Guedes; pelo PSD: efetivo - Deputado Irani Barbosa;
suplente - Deputado Miguel Barbosa. Designo. A Área de Apoio às
Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de
Lei n° 13.603, originada do Projeto de Lei n° 886196. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado Roberto Amaral; suplente - Deputado José Maria Barros; pelo PFL:
efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Djalma Diniz; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Antônio Andrade; suplente - Deputado José
Henrique; pelo PDT: efetivo - Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado
Raul Lima Neto; pelo PI- e PPS: efetivo - Deputado Ronaldo Vasconcellos;
suplente - Deputado Marco Régis. Designo. A Ama de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelas Bancadas do PPB, do PSD e do PSN -
constituição do Bloco Social Progressista - BSP - e indicação do Deputado
Sebastião Helvécio para atuar corno Líder do referido bloco pailamentar e
pela Bancada do PT - indicação do Deputado Gilmar Machado para Líder e
do Deputado Durval Ângelo para Vice-Líder do partido nesta Casa (Ciente.
Publique-se. Cópia às Lideranças.).

- Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gil Pereira e outros, em que

solicitam a realização de reunião especial para homenagear a COPASA-MG,
na pessoa de seu Presidente, Dr. Ruy Vianna Lage, pelos relevantes
serviços prestados ao Estado. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XXI do art 232 do Regimento Interno e
oportunamente fixará a data.

Requerimento do Deputado Gil Pereira e outros, em que solicitam a
realização de reunião especial, em data a ser previamente agendada, com a
finalidade de se homenagear o empresário José Afonso Assumpção,
Presidente da Líder Táxi Aéreo, em razão dos 40 anos da empresa, a serem
completados este ano. A Presidência defere o requerimento em
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno e
oportunamente fixará a data.

Requerimento do Deputado Migue) Martini e outros, em que solicitam a
realização de reunião especial em homenagem a Sua Eminência o
Arcebispo Dom Serafim Ferriandes de Araújo, que, nos próximos dias 21 e
22 do corrente, ingressará no Cardinalato. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno e oportunamente fixará a data.

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

passa à r 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 Arnaldo Penna,

em que solicita a alteração da ordem do dia, de modo que a Proposta de
Emenda à Constituição n° 30196 seja apreciada em último lugar entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum' qualificado para
apreciação das propostas de emenda à Constituição em pauta, mas que o há
para a das demais matérias.
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Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei no 739196, do Deputado Durval

Ângelo, que dispõe sobre o uso de uniformes por policiais civis nos casos
que especifica e dá outras providências. A Comissão de .Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa Social opina por sua
rejeição. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Durval Angelo - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação

pelo processo eletrônico e solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 7 Deputados, votaram "não" 15

Deputados, num total de 22 Deputados. Com  o Presidente, há 23 Deputados.
Não há reunião de comissão no momento e, portanto, não há "quorum" para

•=votação. A Presidência torna sem efeito a votação e determina à Sra.
Secretária que proceda à chamada dos Deputados para recomposição de
"quorum".

A Sra. Secretária ( - Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Não há

"quorum" para votação, mas o há para discussão.
- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em 10

turno, os Projetos de Lei n°s 1.390197, do Deputado Paulo Schettino, que
dispõe sobre a Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito
e dá outras providências; 1.469197, do Deputado Péricles Ferreira, que altera
a Lei n° 11.658, de 2112194, que dispõe sobre a carreira de Administrador
Público no Poder Executivo e dá outras providências; 1.01 3/96, do Deputado
Dimas Rodrigues, que dispõe sobre a delegação de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal de caráter domiciliar e dá outras providências; e
1.333197, do Deputado Marcos Helênio, que determina a inclusão de estudos
sobre Educação para o Consumo no ensino de 1 0 e 20 graus e dá outras
providências; e, em 2 0 turno, os Projetos de Lei n°s 478195, do Deputado
Marcos Helênio, que dispõe sobre o livre acesso da sociedade aos
estabelecimentos policiais e carcerários; 901196, do Deputado Raul Lima
Neto, que dispõe sobre a condução de animais domésticos nas rodovias
estaduais; 913196, do Deputado Jorge Hannas, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter imóvel de propriedade do Estado ao Município de
Matipá; 1.153197, do Deputado Dimas Rodrigues, que institui õ Programa
Estadual de Apoio à Cotonicultura e á Fruticultura Norte-Mineiras; e
1.363197, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
permutar imóvel com José Augusto Duarte Castanheira e outros.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de pláno, a inexistência de
'quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a especial de amanhã, dia 19, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 42 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta e Jorge Hannas,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à
leitura da correspondência enviada pela USIMINAS. Após, solicita à
assessoria que agradeça  convite e passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 1 0 turno, os Projetos
de Lei n°s 1.445197 (relator. Deputado Wilson Pires); 1.463197 (relator.
Deputado Carlos Pimenta) e 1.099197 (relator: Deputado Jorge Hannas). No
momento da apreciação do último projeto, o Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira passa a Presidência ao Deputado Carlos Pimenta, por tratar-se de
matéria de sua autoria . Ato contínuo, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira
retoma a direção dos trabalhos e, nada 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, 19 de fevereiro de 1998.	 -
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro

Leão - Jorge Hannas - Wilson Pires.	 -.
ATA DA 192 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de

dezembro de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Nascimento, José Militão e Antônio
Andrade, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado José Militão que proceda à leitura da ata da reunião
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anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar os Pareceres para o
20 Turno dos Projetos de Lei n°s 1.336 e 1.547197 e designa o Deputado
Antônio Andrade como relator dos referidos projetos. O Deputado Antônio
Andrade emite parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.336197, concluindo pela
aprovação da matéria no 20 turno, na forma proposta. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Às 15 horas, a Presidência
suspende a reunião até que o parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.547197
possa ser apreciado. As 17h30min, com o "quorum" composto pelos
Deputados Geraldo Nascimento, Antônio Andrade e Ambrósio Pinto, a
Presidênciâ reabre os trabalhos e indaga ao relator, Deputado Antônio
Andrade, se se encontra em condições de emitir parecer. Respondendo
afirmativamente, o relator faz a leitura do Parecer para o 2 0 Turno do Projeto
de Lei n° 1.547197, no qual conclui pela aprovação da matéria na forma do
vencido no 10 turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer

-aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.	-

Sala das Comissões, lide fevereiro de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.276/97

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa a tomar
sem efeito o título declaratório de utilidade pública concedido ao Conselho
Federal dos Pastores-do Brasil - C.F.P.B. -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Aprovada a proposição no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, compete
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20
turno, nos termos regimentais.

Atendendo ao disposto no § 1 0 do art. 189 do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo e é parte deste
parecer.

Fundamentação
O Conselho Federal dos Pastores do Brasil foi declarado de utilidade

pública por meio da Lei n° 11.877, de 2418195, tendo sido apresentada, na
ocasião, toda a documentação exigida pela legislação vigente.

Posteriormente, em janeiro de 1996, a entidade modificou quase
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totalmente o conteúdo de seu estatuto, descaracterizando os objetivos que a
fizeram merecedora do referido título. Tais modificações, conforme o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça, infringem frontalmente direitos
garantidos constitucionalmente, chegando a atribuir ao Conselho
competência privativa da União.

Verificamos também que a entidade deixou de cumprir a sua finalidade
social, passando a ser órgão apenas de credenciamento de evangélicos,
conforme dispõe o art. 30 do seu novo estatuto, o qual transcrevemos a
seguir.

"Art. 3°- O C.F.P.B. - Conselho Federal dos Pastores do Brasil - terá como
finalidade o credenciamento único e exclusivo de todos os Pastores,
Ministros, Bispos Missionários, Evangelistas, Presbíteros, Diáconos de todos
os Ministérios Pastorais em todaa República Federativa do Brasil, no sentido
de combater definitivamente todo o tipo de falsa ideologia pastoral,
charlatanismo na esfera brasileira, sem distinção de raça, cor e
denominação".

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.276197

no 20 tumo, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
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 0 - 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.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.	-
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.432197 -
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

-	Relatório
O Projeto de Lei n° 1.432197, do Deputado Dinis Pinheiro, visa a declarar

de utilidade pública a Fundação Maria Luzia de Andrade, com sede no
Município de Juatuba.

Aprovada a matéria no 1 0 turno, sem emenda, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto no 20 turno, em cumprimento às
disposições do Regimento Interno.
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Fundamentação

A entidade mencionada é constituída na forma de sociedade civil sem fins
lucrativos. Seu objetivo é trabalhar para melhorar as condições de vida das
famílias carentes, dos menores abandonados e dos deficientes físicos.
Entendemos, portanto, que esta Casa deve reconhecer o caráter social da
instituição, declarando-a de utilidade pública.

Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. 1 0 do projeto,
visando à correção do nome da entidade, o que -fazemos por meio da
Emenda n° 1.	 -

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.432197

com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
EMENDA N°1

Dê-se a seguinte redação ao art. 10:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Maria Luzia de

-Andrade - Fundação Dona Preta, com sede no Município de Juatuba.".
Saladas Comissões, 18 de fevereiro de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.435/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Paulo Schettino, visa a declarar

de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Dom
Cabral - AMABADOC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Aprovada a matéria no 10 tumo, sem emenda, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2 0 tumo, em cumprimento às
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
A finalidade da AMABADOC é melhorar as condições socioeconômicas

dos residentes no Bairro Dom Cabral. Para isso, executa programas e
estimula iniciativas que tragam progresso à localidade.

Dessa forma, é justo que ela seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.435197 rio 20 turno, na forma original.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.232/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.232197, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que
dá a denominação de Posto de Saúde Dr. Rochael Reis Rocha ao posto de
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saúde localizado no Município de Campo do Meio, 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, nós 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°1.232/97
Dá a denominação de Posto de Saúde Dr. Rochael Reis Rocha ao posto de

saúde localizado no Município de Campo do Meio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Posto de Saúde Dr. Rochael Reis Rocha o posto

de saúde de Campo do Meio, localizado no Município de Campo do Meio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Bilac Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator - Wilson Trôpia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.357/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.357197, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
declara de utilidade pública a Casa de Saúde e Maternidade Dr. Pedro
Sanches, situada no Município de Poços de Caldas, foi aprovado no 2 0 turno,
na forma do vencido no 1 0 turno.	 -

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.357197
Declara de utilidade pública a Casa de Saúde e Maternidade Dr. Pedro

Sanches, situada no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Saúde e

Maternidade Dr. Pedro Sanches, situada no Município de Poços de Caldas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Wilson Trópia.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 1812198, as seguintes comunicações:
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Do Deputado Paulo Scflettino (2), dando ciência à Casa do falecimento da

Sra. Leda Araújo Bessa, ocorrido em 912196, e do Sr. Antônio Radicchi,
ocorrido em 3/2/98, ambos nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderiey Ávila, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.
Domingos Riveili Nogueira, ocorrido em 1112198, em Brás Pires. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Gil Pereira, dando ciência à Casa do falecimento da Sra.
Eunice Pires Rocha Souza, ocorrido em 1612/96, em Montes Claros. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marco Régis (3), dando ciência à Casa do falecimento do Sr.
João Evangelista Grossi, ocorrido em 1112196, em lbirité; e dos Sus. .Jadir
Lucas Gomes, ocorrido em 612/98, e Alvino Ribeiro Muniz, ocorrido em
4/2196, ambos em Esmeraldas. (- Ciente. Oficie-se.)

ffi
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE FEVEREIRO DE 1998	-

ATAS	=

ATA DA 3403 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19096
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Ata
- 2a Fase(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
n° 1.613198 - Comunicações: Comunicações das Bancadas do PFL; do PFL e
do PL; do PMDB; do PMDB e do PT; e do PSDB e dos Deputados Sebastião
Helvécio, Bilac Pinto, Gilmar Machado (3), Sebastião Navarro Vieira (2),
José Militão e Amaido Penna- Oradores inscritos: Discursos dos Deputados
Roberto Amaral, Wanderley Avila, Raul Lima Neto e Carlos Pimenta - 2
Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 1.550197 - Leitura de Comunicações -
Fase: Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Depufados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - lvo José - Dilzon Meio - Maria

Olivia - Adelmo Carneiro Leão -Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Giycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio -
irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Miiitâo - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
RonaldoVasconcellos - Sebastião Costa - Wanderley Ávila - Wilson Pires -
Wilson Trópia.	 -

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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
i a Fase (Expediente)
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Ata

- A Deputada Maria OlIvia, 5aSecretária, nas funções de 20- Secretário,
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°1.613198

Toma obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e
nos postos de serviços bancários no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam as instituições bancárias obrigadas a instalar dispositivos de

segurança em suas agências e em seus postos de serviço situados no
--Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - Sem prejuízo de outros equipamentos, cada unidade de
atendimento bancário deverá dispor, em todos os acessos destinados ao
público, de porta eletrônica de segurança individualizada, provida com os
seguintes itens:

- detector de metais;
II - travamento e retomo automático;
III - abertura ou janela para depósito do metal detectado;
IV - vidros laminados e resistentes ao impacto de projéteis de armas de

fogo.
Au. 30 - As instituições bancárias disporão de 180 (cento e oitenta) dias

para adaptarem-se às exigências desta lei, contados da - data de sua
publicação.

Ad. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 1998.

- Gilmar Machado
Justificação: Este projeto justifica-se pela necessidade de as agências

bancárias em nosso Estado estarem munidas com equipamentos que
possam fazer frente à crescente onda de assaltos. Segundo dados da própria
Secretaria de Estado da Segurança, no ano de 1996, foram registrados 10
assaltos na Capital e 55 no interior, ao passo que, em 1997, até meados de
dezembro, ocorreram 20 assaltos na Capital e 79 no interior.

Esperamos, com as medidas previstas no projeto, trazer maior segurança à
vida e ao patrimônio dos usuários dos serviços bancários e, ao mesmo
tempo, garantir a integridade física e psicológica dos trabalhadores do setor,
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que terão maior tranqüilidade em seu ambiente de trabalho.

São esses, em resumo, os motivos que me levam a contar com o apoio
dos nobres pares para a aprovação deste projeto. -.

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

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Bancadas do

PFL; do PFL e do PL; do PMDB; do PMDB e do PT; e do PSDB e dos
Deputados Sebastião Helvécio, Bilac Pinto, Gilmar Machado (3),. Sebastião
Navarro Vieira (2), José Militão e Arnaldo Penna.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.
• Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, distinto e seleto público que nos vê e nos ouve, representantes da
imprensa, povo mineiro, em nossa primeira intervenção na abertura dos
trabalhos legislativos deste ano, não poderíamos deixar de registrar nossa
satisfação e alegria por termos participado de um dos eventos mais bonitos e
gratificantes que este Deputado vivenciou ao longo de sua vida pública.

Referimo-nos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao 1 Festival de Férias
Popular, realizado em Montes Claros, de 9 a 24 de janeiro, sob os auspícios
da UNIMONTES, em parceria com o Ministério Extraordinário dos Esportes,
por intermédio do INDESP e da Prefeitura de Montes Claros, tão bem
administrada pelo Prefeito Jairo Ataíde.	 -

Foi importante vermos o alcance social do referido festival, que reuniu
6.500 crianças carentes, de 6 a 15 anos, dos bairros periféricos da cidade de
Montes Claros, em atividades educativas, de lazer e de entretenimento.

Isso mesmo, Sr. Presidente e Srs. Deputados: 8.500 crianças, 97% delas
oriundas das camadas de baixa renda, que jamais tiveram a oportunidade de
conhecer um clube social, uma piscina ou um parque de diversões. Elas
foram arrebanhadas na periferia de Montes Claros, retiradas das ruas, onde
muitas, por não terem o que fazer, se prestam ao aviltante papei-de
flanelinhas, para viverem momentos de completa integração social,
participando de atividades desportivas, culturais e educativas.	-

Isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, num momento difícil da vida
econômica e social do País; em que, dividindo espaço com assuntos mais
relevantes e complexos, as manchetes de tevês, jornais e rádios - e até
mesmo a telinha da lntemet - estampam horrores da infância brasileira, às
voltas com os mais selvagens casos de violência, uso de drogas e outros
crimes hediondos, apesar de todos os esforços dos Governos Federal e
Estadual em arrojados investimentos em programas sociais para amparar e
proteger os menores do País.
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Sr. Presidente e Srs. Deputados, a UNIMONTES marcou um belíssimo
tento, proporcionando, mesmo que por alguns momentos, grande alegria
para a garotada, e por essa razão sentimo-nos orgulhosos de pertencer ao
PSDB, pois a UNIMONTES exercitava ali, em toda a sua cristalinidade, o
verdadeiro espírito do socialismo preconizado pelo partido.

Projeto-piloto no Brasil e um dos maiores programas desenvolvidos entre
crianças e adolescentes de famílias carentes em nosso Estado, esse festival
da UNIMONTES apresentou-se como fator importantíssimo para o resgate
da cidadania das crianças oriundas das camadas de baixa renda, dando-lhes
oportunidades que geralmente lhes são negadas pela sociedade e
dispensando-lhes tratamento social igualitário.

Concluímos fazendo votos por que a promoção seja mantida no calendário
educacional, desportivo e cultural do Município de Montes Claros, a partir
deste ano, e, quem sabe, imitada e implementada por outras universidades
do interior do País.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, outro assunto, também da
maior importância, nos traz a esta tribuna. Ele vem quase na seqüência
desse trabalho dedicado à infância, visando à preparação para o curso
superior. Refiro-me à criação do curso superior de Agronomia da UFMG em
Montes Claros.

Como o grande pólo do Norte de Minas, área tipicamente agrícola, há
muito Montes Claros sonha com seu curso superior de Agronomia. Há 10
anos, esse antigo anseio tomou a forma de uma reivindicação reiterada, à
qual vimos dando todo nosso apoio. Nossa vivência no setor nos ensinou
que, devido ao clima, ao solo e às próprias raízes culturais das várias
regiões, a agropecuária apresenta, em cada uma delas, exigências
peculiares. Dai as grandes vantagens da formação de quadros técnicos
sintonizados com as realidades locais.

Por isso, nunca nos conformamos com as levas de jovens que partem dos
municípios norte-mineiros para estudar Ciências Agrárias em escolas de
Belo Horizonte, Lavras, Viçosa e até de outras unidades da Federação. Não
que esses estabelecimentos não sejam bons. Ocorre que, além das muitas
dificuldades sofridas pelos estudantes, que são obrigados a se deslocar de
suas terras natais, as lições são aprendidas em contextos muito diferentes
daqueles nos quais se dará a prática profissional efetiva.

1-lá anos vimos mantendo contato com a UFMG, que mantém em Montes
Claros o Núcleo de Ciências Agrárias, para a formação de técnicos com
especialização em Bovinoculturas, Nutrição Animal, Irrigação e Drenagem.
Junto com a comunidade, lutamos para que a estrutura do estabelecimento
seja aproveitada para o funcionamento do curso superior de Agronomia, de
que a população da região tanto necessita.
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Foi apresentado e tramitou normalmente todo esse projeto na UFMG. Hoje,

neste exato momento, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão está
votando o projeto do relator, Prof. Rodrigo da Maila Machado. Temos a
certeza de que ele será aprovado, fazendo com que Montes Claros e a
região ganhem mais uma escota de Agronomia.

Nós, que vínhamos lutando pela causa anos a fio, exultamos junto com a
comunidade montes-clarense. Era o coroamento de uma longa caminhada,
da qual participaram todas as forças da sociedade local, destacando-se o
Diretor, Prof. Guálter, e toda sua equipe de professores.

Quero, por isso mesmo, apelar para os ilustres membros daquele
colegiado para que o Norte de Minas possa finalmente celebrar uma
conquista que dará novo alento à economia regional. Para que mais alimento
seja colocado na mesa dos mineiros, para que o Estado possa exportar mais,
para que nosso homem do campo tenha condições de concorrer em pé de
igualdade no mercado internacional, precisamos de uma agropecuária
moderna. Esse objetivo exige profissionais bem-preparados. Por isso,
queremos que ainda neste semestre o nosso curso superior de Agronomia
seja instalado na cidade de Montes Claros. E o que tinha a dizer, Sr.
Presidente.	-

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila.
• Deputado Wandeiley Ávila Sr. Presidente, demais membros da Mesa,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, no decorrer dos anos passado e retrasado,
inúmeras vezes ocupamos esta tribuna para denunciar os desmandos que
aconteciam na cidade de Pirapora, através da prática da corrupção
deslavada, por aquele Prefeito que havia em nosso município e que foi
cassado por corrupção.

A população de Pirapora foi vítima, e este Deputado, Wanderley Ávila, ex-
Prefeito daquela cidade, não deixou de ser uma das vitimas - talvez uma das
mais prejudicadas -, porque aquele Prefeito, cassado por corrupção,
intitulado de ladrão, tinha a seu serviço e a desserviço de Pirapora um jornal
chamado "Folha de Pirapora". Através desse jornal - em que se praticava a
imprensa marrom, e que hoje já não mais existe - em manchetes, em letras
garrafais, ele colocava que o Deputado Wanderley Ávila não poderia
disputar a reeleição - este mandato em que estamos -, porque as contas do
Deputado Wanderley Avila, quando Prefeito de Pirapora, não tinham sido
aprovadas pela Câmara Municipal. E em todos os municípios onde o
Deputado Wanderley Avila trabalhou • e trabalha, e aos quais, em busca da
reeleição, chegava, já encontrava os jornais editados pela Prefeitura
Municipal. Então, este Deputado, que teve a sua votação duplicada, que teve
aproximadamente 16 mil votos na primeira eleição e que chegou aos quase
30 mil votos na segunda, poderia ter chegado aos 50 mil votos. Não chegou,
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por ter sido vítima desse jornal. Os três itens rejeitados pela Câmara
Municipal não impediriam ninguém de disputar uma eleição, porque,
segundo o Tribunal de Contas, são falhas técnicas sanáveis. Quais foram
esses três itens? Não ter gasto 25% com a educação; na Câmara Municipal,
os Vereadores terem recebido subsídio a mais. Primeiro, não foi dada pela
Câmara, ao ex-Prefeito Wanderley Ávila oportunidade de defesa, O
Deputado Wanderley Ávila procurou o Tribunal, comprovou que gastou mais
de 25% com a educação e que os Vereadores não tinham recebido a mais,
entrou com recurso junto ao Tribunal de Contas pedindo reconsideração do
feito, uma ação de revisão de julgado. O Tribunal de Contas, observando
que houve realmente falha e que não fora dado ao Deputado Wanderley
Ávila o direito de defesa junto à Câmara, concedeu a revisão do julgado e
determinou que a Câmara fizesse um novo exame daquela prestação de
contas. A Câmara se reuniu, deu oportunidade ao Deputado de fazer .a sua
defesa, e as contas foram aprovadas. O então Deputado Wanderley Ávila,
através de seu advogado, entrou com uma ação ordinária na Comarca de
Pirapora pedindo a anulação dos atos da Câmara, quando da reprovação das
contas relativas ao ano de 1988. Ficou o processo algum tempo no Fórum, e,
nesse intervalo, candidatos a Deputado Estadual pelo Norte de Minas,
candidatos até por outras regiões, nossos próprios colegas encontravam-se
com Prefeitos e eram capazes de dizer que o Deputado não iria disputar a
eleição, porque as suas contas não foram aprovadas pela Câmara. Isso saiu
estampado em letras garrafais nos jornais de Montes Claros. È a mesma
sabatina, é o mesmo lero-lero, é a mesma mentira, é o mesmo engodo
endossado por candidatos a Deputado na cidade de Montes Claros.
Entramos com uma ação na Justiça, e hoje já existe jurisprudência formada
no Tribunal de Alçada determinando o pagamento de indenização nesses
casos. E Wanderley continua a receber de correligionários políticos a
informação de que os recortes, dizendo que não é candidato, continuam se
espalhando. Mas aguardávamos o pronunciamento da Justiça, porque
entramos com uma ação. E aguardávamos pacientemente, mesmo
apanhando em tempo eleitoral, enquanto esses nossos adversários se uniam
aos nossos inimigos. Adversários que, em busca de uma cadeira nesta
Assembléia, fizeram um jogo sujo e desleal para com a minha pessoa. Mas
hoje eu pergunto a esses opositores, a esses que alimentam essa mentira
através da imprensa, o que será feito agora? Aguardamos com paciência,
porque a Justiça tarda, mas não falha. E hoje, depois de o próprio Tribunal
de Contas mandar que essa posição fosse revista, depois de muito tempo no
Fórum da Comarca de Pirapora, o Promotor de Justiça, na última lauda,
coloca para S. Exa., o MM. Juiz de Direito, que, diante das considerações
que ele teceu frente a essa ação que impetramos, opina pela homologação
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do acordo, extinguindo-se o processo, com julgamento ao mérito. E, para
não ser necessário tomar o tempo de V. Exas., vamos ler os dois últimos
parágrafos da sentença proferida pelo Dr. José Hélio da Silva, Juiz de Direito
da Comarca de Pirapora, proferida no dia 12 e registrada no cartório no dia
16, portanto, três dias depois. Eu já disse e repeti isso várias vezes, o que
não deixa de nos irritar. É como uma pessoa que quebra o braço: várias
pessoas chegam e perguntam sempre a mesma coisa. E uma chatura. E os
colegas Deputados não imaginam o que é você chegar para um comício e
encontrar mil ou duas mil cópias de um jornal com mentiras a seu respeito.
Espero agora que meus adversários concorrentes e meus inimigos
descubram outra acusação que não seja essa. Vou ler a conclusão do Juiz:
"Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido inicial. Declaro ilegal
e, conseqüentemente, nula a decisão da Câmara Municipal de Pirapora que
rejeitou as contas do autor. Condeno a Câmara, ré, a pagar as custas e as
despesas processuais, bem como os honorários advocaticios do autor, que
fixo no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Publicar,
registrar e intimar. Pirapora, José Hélio da Silva, Juiz de Direito?

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Com ã palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, jornalistas,

senhores, senhoras, estamos aqui, graças a Deus, depois de um período de
férias, que a maioria dá Casa não pôde gozar, porque é ano eleitoral. Por
isso, éevidente, é natural que esteja acesa no coração de cada Deputado,
de cada companheiro, aquela chama da vocação, se ele crê nela. Ele propõe
mantê-la acesa e então tem que sair correndo. Mas nos dá saudade da
tribuna da Assembléia, uma vez que nela o companheiro, o Deputado, o
parlamentar procura também, sendo homem racional, aproveitando o espaço
e o tempo que Deus lhe dá, difundir suas idéias, porque a difusão de idéias é
política. E política genuína, é política verdadeira. E política que liberta,
porque a liberdade vem pelo exercício da política, na verdade. Já diz o
Verbo Eterno: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará".	-

E para-falar da verdade que subo a esta tribuna. Gostaria de parabenizar o
jornal "Hoje em Dia", que tão gentilmente nos convidou para a cerimônia
desta noite, em homenagem ao seu 10° aniversário. Que oportunidade para
falar, difundir a política, alvo de meu interesse!

A imprensa talvez não o saiba, ou talvez não o saibam alguns, por não
pensarem ou por não se interessarem pelo assunto, mas quem raciocina
chega à verdade de que a imprensa constitui não o quarto poder, mas o
poder de junção, o poder de ajuntar os Poderes, o poder de ajustar os Três
Poderes. Isso eu afirmo pelo conhecimento da verdade.

Ora, se está tão claro nas Escrituras, só quem nunca se interessou por
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estudá-las é que não descobriu essa verdade. Se você ler o livro
Provérbios", de Salomão, você verá isso. Ele diz: "Não havendo profetas, o
povo se corrompe". Mas profeta e jornalista no Antigo Testamento tinham a
mesma função. O título de profeta era para alguém como jornalista. Profeta
era aquele que tinha um dom de Deus. Quem dera todo jornalista soubesse
disso. E se não sabe é porque não parou para pensar no dom. É um dom no
corpo, é um dom social. São Paulo, Dr. Paulo de Tarso, filósofo, cidadão
judeu e romano, pregador admirado por grandes pensadores daquela época,
certa feita disse: "Quando Jesus subiu, o Verbo subiu; quando a Palavra
subiu, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens". Dons aos
homens, então, jornalismo como política, como aquele que tem o dom para
Medicina, aquele que tem o dom para o Direito, para as letras. Sim, existem
aqueles que têm algum dom: os profetas, apóstolos, pastores, mestres,
doutores. Como diz o livro de Efésios, geralmente existe a especificação do
corpo. E que importância é dada pela Bíblia? O poder que evita a corrupção.

= Jeremias anunciou pela sua palavra a disciplina que viria sobre a nação por
ela estar corrompida. .0 Profeta Habacuque começa seu livro dizendo: "Até
quando, Senhor, até quando clamaremos por justiça? Até quando a justiça
será transformada em alosna, porque o direito é torcido'?" Vejam que ele, na
sua vocação jornalística, escrevia e com isso alertava para uma correção,
para uni arrependimento, para uma mudança de caminho •dos demais
poderes.

Jornalista, Habacuque chegou a escrever a mensagem que a verdade lhe
dava, que o Senhor lhe dava, no primeiro "out-door da história. Está no livro
de Habacuque, em letras garrafais, de modo que possa ler aquele que
passar correndo: "0 justo viverá pela W. A vitória que pode transformar uma
nação é a fé do seu povo. A fé na verdade, a fé na justiça, a fé na palavra de
Deus.

Jornalistas, que grande vocação profética! Esta noite, teremos aqui a
celebração do 100 aniversário do jornal "Hoje em Dia". Mais um jornal, mais
um bom jornal. Um jornal que procura informar, um jornal como todos que,
se não procuram, deveriam procurar perseguir a verdade, despojado de todo
e qualquer embaraço ou de toda e qualquer armadura ou tendência contra a
verdade, porque também aqui se celebra o que no céu se sabe, e também se
celebra, porque do céu é que vem a marcação do tempo. Dez anos.

Jesus Cristo, o Verbo Eterno, disse certa ocasião: "0 homem responderá
diante de Deus por cada palavra frívola que sair dos seus lábios". E nós
podemos arrazoar: "Vocação das vocações, vocação excelente, vocação
moderadora, vocação que baliza, vocação que precisa andar de mãos dadas
com a verdade e com a justiça, vocação que não pode estar comprometida
de maneira nenhuma, porque, se comprometidos estiverem os profetas, já
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não são profetas de Deus, mas de Baal".

Mas é vocação bendita, vocação na qual pairam bênçãos do Senhor,
bênçãos de Javé. Vocação na qual paira a condição de receber bênção
aquele que recebe um profeta na condição de profetã Vocação que deve ser
honrada. Mas vocação livre.

Nós somos sacerdotes da política, porque os pastores eram chamados
políticos daquela época: 'Ai de vós, pastores, que devorais as minhas
ovelhas". E os profetas profetizavam e escreviam de tal maneira que os reis,
que os juizes se consertavam ou perdiam o povo. E o povo é o poder,
porque, se o poder emana do povo, é porque o povo é de Deus, e se o povo
é de Deus, tem que ser alimentado com a verdade e com a justiça.

Hoje li na minha meditação diária, porque essa fraqueza aqui também lê a
Bíblia todo dia: 5A misericórdia de Deus é a razão de não sermos
consumidos, porque ela não tem fim e se renova a cada manhã".

Jornalista é como Jeremias, que, após escrever seu jornal, seu livro,
mandou que Baruque o lesse. Baruque (eu o livro, Baruque havia escrito;
Jeremias ditou, já estava mais velho na sua profissão, e o rei mandou
queimar, e ele mandou escrever outro.

Mas foram homens qui vislumbraram as virtudes do tempo, enxergaram
uma época bem-vinda, enxergaram o reino de justiça, perceberam o reino de
alegria, enxergaram o reino de prosperidade, compreenderam um reino em
que existe um rei cujo nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz, Jesus. Reino esse que não é aparente, que não
é denominação. Claro que não é, Jesus está em todo aquele que crê nele,
Ele é a verdade, é o reino invisível, é de coração em coração. O reino de
Deus não é comida nem bebida. Não é isso. O reino de Deus não é
aparente, não é comida, nem bebida; é justiça, paz e alegria no Espírito
Santo do povo e da nação.

Foi assim que Jesus, o político, o pastor, não escreveu uma letra sequer,
não deixou nada escrito. Os Evangelhos foram escritos pelos discípulos,
pelos apóstolos iluminados, que, no dia de Pentecostes, cheios do Espírito
Santo, trouxeram os arcanos divinos à revelação humana. Jesus, o Verbo
Eterno, o Verbo que não escreveu, mas que teve jornalistas e profetas que
escrevessem sobre ele, e que quer que seu reino venha ao nosso país, um
reino de justiça, de paz e de alegria, que começa no coração de cada pessoa
e - tenho a convicção - no coração de cada político, de cada Deputado, de
cada Senador, de cada Governador, do Presidente que for eleito. Tão bom
será que isso aconteça...

Temos consciência de que aquele que começou a boa obra pode
completá-la não por força ou por poder, mas pelo Espírito de Deus, que usa
homens destemidos, compromissados com a verdade e com a justiça:
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jornalistas do Brasil, jornalistas de Minas, jornalistas de Deus. E o nosso
desejo e o meu discurso. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, meus senhores, minhas senhoras; anteontem, ao usar esta
tribuna, comentávamos com tristeza o quadro de dengue no Estado.
Tivemos que nos pronunciar, uma vez que a situação está totalmente fora de
controle e tem alarmado as autoridades sanitaristas.

Mas hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos urna notícia que mostra
claramente que, com determinação política, podemos mudar as coisas.
Estamos nos referindo à construção da barragem de Jequitaí, no Norte de
Minas Gerais, envolvendo as cidades de Jequitaí, Várzea da Palma, Claro
dos Poções, Francisco Dumont, Engenheiro Navarro e Lagoa dos Patos.
Uma obra de R$243.000.000,00, que está a um passo de se tomar realidade.
Em dezembro do ano passado, o Governador Eduardo Azeredo esteve em

-Brasília e, numa audiência com o Ministro Gustavo Krause e com o Dr.
Paulo Romano, Diretor de Recursos Hídricos do Ministério do Meio
Ambiente, apresentou os projetos, que estão prontos há mais de dez anos;
foram feitos pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
- CODEVASF. O Governador solicitou que a barragem fosse incluída no
processo de negociação com financiamentos internacionais, através do Pró-
Agua, e tivesse a chance de ser levada à discussão no Banco Mundial e no
Governo Federal.

Na semana passada, o Diretor da CODEVASF em Montes Claros, Dr.
Ciríaco Serpa de Menezes, passou-nos um fax, do Ministério do Meio
Ambiente, dizendo que a barragem foi incluída, graças à pressão política, ao
esforço do Governador, do Vice-Governador e de lideranças ligadas ao Norte
de Minas. Essa notícia tem um significado todo especial para a região, que
tem um grande potencial de águas, o São Francisco, o ,Jequitaí, o
Jequitinhonha; lá será construída a barragem de lrapé, através do rio Verde
Grande e de outras dezenas de pequenos rios que compõem a grande bacia
do São Francisco. A região sempre lutou por obras dessa natureza, com
financiamentos da magnitude de R$243.000.000,00. Essa obra vai gerar 32
mil empregos diretos; serão irrigados 45.000ha, numa região próxima aos
grandes centros consumidores, como Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. A
região é bem servida por estradas asfaltadas, pela hidrovia do rio São
Francisco, pela rede ferroviária; tem toda a estrutura para receber um projeto
dessa natureza. Tenho certeza absoluta de que não vai ser apenas um
projeto de irrigação, mas de desenvolvimento sócio-econômico; vai gerar
milhares de empregos e beneficiar diretamente uma das regiões mais ricas
do Norte de Minas Gerais.
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Tivemos, graças a Deus, ao lado de outros parlamentares desta Casa, todo

o empenho em favor de projetos dessa natureza. Por diversas vezes, fomos
com o Prefeito Dr. José Alberto a Brasília, onde estivemos com o Deputado
Federal Fernando Diniz. Promovemos nesta Casa, por três vezes,
audiências públicas, chamando as autoridades, mostrando a necessidade de
investimento na barragem do rio Jequitaí, mostrando a necessidade de o
Governador envolver-se, comprometendo todo o seu prestígio, esforçando-
se ao máximo, como tem feito pelo Norte de Minas. E hoje temos essa
belíssima notícia de que a barragem do Jequitai é uma realidade e, se Deus
quiser, vai iniciar-se este ano, porque a CODEVASF vai receber a ordem de
início das obras e a barragem vai gerar energia elétrica, projetos
agroindustriais e, acima de tudo, empregos para 32 mil famílias, que vão
utilizar os 45.000ha.	-

O Deputado Roberto Amaral (Em aparte) - Deputado, quero agradecer a
oportunidade para, inicialmente, cumprimentá-lo não só pelo
pronunciamento, mas principalmente pela defesa desse projeto, dessa
barragem da cidade na qual V. Exa. é votado.

Gostaria de dizer que_ foi na época em que éramos Diretor-Geral da
CODEVASF que avançamos e concluímos o estudo do projeto dessa
barragem. É o projeto mais rico em termos de detalhes, tanto é que,
inicialmente, estava prevista a--construção de uma barragem, mas serão
duas barragens, exatamente, para poder minimizar os efeitos danosos da
área de inundação. Com a construção delas e o inicio da implantação do
projeto de irrigação, a região vai concluir todos os seus projetos públicos de
irrigação, a começar pelo Projeto Gorutuba, nas cidades de Janaúba e
Porteirinha; a seguir, os Projetos Pirapora e Jaíba, que hoje é realidade,
culminando com o Projeto Jequftaí. Dessa forma, a região vai ficar numa
situação em que todos nós poderemos ter melhores condições de trabalho,
de vida e bem-estar. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação de V. Exa., a qual
foi muito importante. Quando foi Diretor da CODEVASF e quando exerceu
pela primeira vez o mandato de Deputado Estadual, foi uma peça importante
na concretização desse grande sonho. Congratulo-me com V. Exa. e o
cumprimento pelo trabalho que fez, por todos esses projetos citados e
também pelo Projeto Jequitaí.

Mas, Srs. Deputados, a grande diferença que há entre o Governo Eduardo
Azeredo e os outros deve-se à determinação. Este é o termo mais
apropriado para o Governador de Minas Gerais, homem determinado e sério,
que não promete o que não pode cumprir e se preocupa com obras,
pequenas ou grandes, como a do Projeto Jequitaí. Ele se preocupa não só
em levantar a hipótese da construção de uma obra dessa natureza, como
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também em garantir os recursos suficientes. Por isso, quando o Governador
Eduardo Azeredo chega ao Norte de Minas, todas as pessoas e todas as
lideranças o recebem com festas, porque ele-nunca faltou com a palavra,
nunca deixou de cumprir um compromisso sequer, nunca deixou de
empenhar-se em busca de soluções dessa natureza. Em meu nome, no dos
dez Deputados que têm assento nesta Casa, no de 1.500.000 norte-mineiros,
no das cidades citadas, e, de maneira muito especial, de Jequitai, gostaria
de cumprimentar o Governador Eduardo Azeredo por sua determinação, por
esse projeto político e pela palavra empenhada e cumprida, que não é
nenhuma enganação, nenhuma promessa sem valor, como temos observado
por ai.

Gostaríamos de agradecer-lhe pelo empenho na construção da barragem
do Jequitai. São R$243.000.000,00; é muito dinheiro.	-

Este é o agradecimento que extemamos nesta Casa. E uma alegria dizer
que vale a pena ser Deputado Estadual no Governo Eduardo Azeredo. E

-muito bom dizer que temos orgulho em apoiá-lo, porque o Norte de Minas
sabe perfeitamente do débito e da gratidão que temos com ele. Obrigado,
Governador. Certamente, saberemos dar a resposta no momento certo, para
que V. Exa. possa-continuar o grande trabalho que vem realizando no
Estado.

Para finalizar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria, também, em nome
do povo de Montes Claros, de poder me despedir de uma grande pessoa, a
Sra. Eunice Rocha Souza, que faleceu anteontem. Mulher destemida, há
muitos e muitos anos foi Diretora do Departamento de Ação Social, órgão
ligado ao movimento vicentino de Montes Claros. Era uma pessoa simples
da sociedade, tinha 9 filhos e 42 netos. Deixou uma saudade incalculável em
toda a sociedade montes-clarense. São pessoas iguais a D. Eunice que
fazem a história de uma cidade e de um povo. Com muita honra, desta
tribuna, em meu nome, no do Presidente e no dos colegas Deputados,
agradeço aos nove filhos de D. Eunice e aos seus 42 netos pela pessoa

: maravilhosa que nasceu em Montes Claros e viveu a vida toda nessa cidade,
lutando pelas obras sociais, saindo de carro para recolher cestas básicas e
distribuí-las às pessoas carentes.

E o anonimato que faz a história do nosso País. Não precisa ser pessoa
graúda ou importante. Temos o orgulho e a satisfação de dizer que Montes
Claros reverencia a memória de pessoas simples como D. Eunice.
Certamente , a sua obra social terá continuidade através de seus filhos, do

.3 movimento do Departamento de Ação Social ligado ao movimento vicentino,
que é importante, marcante e tem, realmente, ajudado os pobres de Montes
Claros. Muito obrigado, D. Eunice. Agradeço-lhe em meu nome e no de
minha família, no desta Casa e no de Montes Claros. Muito obrigado.
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? Parte (Ordem do Dia)

1 8 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado RomeuQueiroz) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à? Parte da reunião, com 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.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de apresentar uma

questão de ordem - uma reclamação de váriosjornalistas que cobrem a
Assembléia Legislativa. Em razão de hoje estar havendo urna entrevista
coletiva da ex-Prefeita de São Paulo Luíza Erundina, houve um fluxo
enorme de profissionais da imprensa, com seus respectivos veículos, para o
estacionamento da Assembléia. Muitos reclamaram que, ao chegarem ao
estacionamento reservado para a imprensa, já havia carros oficiais de
Prefeituras do interior e mesmo canos particulares. Muitos até se atrasaram
porque não tiveram condição de estacionar.

Solicitamos que a Mesa Diretora da Assembléia tome as providências para.
que seja garantido o que está estabelecido nas placas: estacionamento
próprio e específico para os jornalistas. Muito obrigado.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.599. Pelo
PSDB: efetivo - Deputado Arnaldo Penna; suplente - José Maria Barros; pelo
PFL: efetivo - Deputado Djalrna Diniz; suplente - Deputado Wilson Trópia;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Anderson Adauto; suplente - Deputado José
Henrique; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente -
Deputado Marcos Helênio; pelo PDT: Deputado Raul Uma Neto; suplente -
Deputado João Batista de Oliveira. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelas Bancadas do PFL - indicação do Deputado
Bilac Pinto para Líder,,do PFL e do PI. - constituição do Bloco Liberal e
indicação do Deputado Wilson Pires para Líder do bloco; do PMDB -
indicação do Deputado Antônio Júlio para Líder; do PMDB e do PT -
constituição do Bloco Parlamentar de Oposição e indicação do Deputado
Anderson Adauto para Líder do bloco e do Deputado Adelmo Carneiro Leão
para Líder da Minoria; do PSDB - indicação do Deputado Arnaldo Feriria
para Líder; e pelos Deputados Sebastião Helvécio, indicação dos Deputados
Miguel Martini e Dinis Pinheiro para Vice-Líderes do Bloco Social
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Progressista; Bilac Pinto, indicação dos Deputados Djalma Diniz e Jorge
1-tannas para Vice-Líderes do PFL (Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças,
Gilmar Machado (3) - informa que deixa de atuar como membro efetivo da
Comissão de Justiça(Ciente. Publique-se.Cópia à Área de Apoio às
Comissões e às Lideranças); indicação do Deputado Marcos Helênio para
substituí-lo na referida Comissão e do Deputado Anivaldo Coelho para
substitui-lo como membro efetivo na Comissão Parlamentar de Inquérito
para Apurar a Instalação e a Exploração de Garimpos nos Rios do Território
do Estado de Minas Gerais e seus Efeitos Devastadores e Corruptores, a
qual continua a integrar como suplente; Arnaldo Penna - indicação do
Deputado Carlos Pimenta para substituir o Deputado João Leite na Comissão
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 90 Dias, Apurar a Destinação dos
Arquivos do Departamento de Ordem Política e Social - DOPS
(Ciente. Designo. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças); e
Sebastião Navarro Vieira - informa que se ausentará do País no período de

-19 a 2812, em missão oficial (Ciente.Publique-se.).
r Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ja Fase, a Presidência
passa à 2a Fase da-Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, não havendo "quorum", eu

- gostaria que V. Exa. encerrasse de plano a 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 especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a de debates de amanhã, dia 20, às 9 horas. Levanta-
se a reunião.	-	 -

4

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 2012198
Presidência do Deputado Raul Lima Neto

Sumário: Comparecimento - Falta de 'quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Bilac Pinto - Djalma Diniz -

Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanria - Ivair Nogueira - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Marco Régis -
Miguel Barbosa - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise.

Falia de "Quorum"
0 Sr. Presidente (Deputado Raul Lima Neto) - Às 9h15min, a lista de
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comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quorum", e convoca os
Deputados para a reunião ordinária de quarta-feira, dia 25. às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição de 21/2/98.).

ATA DA 77a REUNIÃO ESPECIAL, EM 1712198
-	Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Apresentação dos componentes da Mesa - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras dos Srs. Raimundo Inácio de Oliveira, Antônio Carlos Ramos
Pereira, José Guilherme do Couto e Marcelo Leonardo - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - Encerramento.

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

Rezende - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Júlio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durvai Angelo - Errnano
Batista - Gemido da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - José Henrique - José Maria
Barros - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Miguei Martini
- Olinto Godinho - Raul Lima .Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho
Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9 horas, 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 

dá 
reunião anterior.

Ata
- O Deputado Roberto Amaral, 2 0-Secretário "ad floc', procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinarão da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da teieconferência
sobre o Código de Trânsito Brasileiro, visando a fornecer aos interessados
maiores informações sobre os aspectos relevantes da nova legislação
federal e a esclarecer as dúvidas acerca da interpretação das novas regras
de trânsito.
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Apresentação dos Componentes da Mesa

O Sr. Presidente - Compõem a Mesa os Exmos. Srs. José Henrique
Portugal, Secretário-Geral do Governador do Estado e, neste ato,
representante de S. Exa.; Raimundo Inácio de Oliveira, Diretor do DETRAN-
MG; Antônio Carlos Ramos Pereira, Presidente da BHTrans; Cel. José
Guilherme do Couto, Diretor de Atividades Especializadas da Polícia Militar
de Minas Gerais, e Marcelo Leonardo, Presidente da OAB-MG.

Palavras do Sr. Presidente
Autoridades que compõem esta Mesa, Deputados, Deputadas, senhores e

senhoras: ao cumprimentar todos os participantes da teleconferência sobre o
Código de Trânsito Brasileiro, quero assinalar que esta iniciativa consolida
mais um espaço democrático aberto pela Assembléia Legislativa para
análise e discussão de assuntos e questões de relevante interesse público,
como ocorreu, em dezembro próximo, em relação à Lei de Diretrizes e
Bases da Educação. Transmito a todos a expectativa de que o debate de

.=hoje, a exemplo da primeira e tão produtiva teleconferência sobre educação,
possa esclarecer dúvidas, propor sugestões - às quais o Conselho Nacional
de Trânsito se tem mostrado receptivo - e contribuir para que a legislação
em vigor seja aplicada em regime de colaboração entre o Governo e a
sociedade.

Esclarecimento e busca de aperfeiçoamento, no que couber, desse novo
instrumento legal são, pois, os objetivos centrais da teleconferência sobre o
Código de Trânsito Brasileiro.

Encontram-se presentes autoridades, especialistas, representantes de
entidades, a quem agradeço a aceitação do convite; com o canal aberto pela
EMBRATEL, temos a participação direta da sociedade, por meio de todos
vocês, que, nos mais diferentes pontos de Minas Gerais, estarão
participando desse debate.

Naturalmente, há questões polêmicas envolvendo o novo Código, que
poderão ser livremente colocadas, assim como há um grau ainda elevado de
desinformação sobre ele.

-- Teve-se a impressão inicial - e, de certa forma, ela perdura - de que a nova
legislação do trânsito foi imposta, sem se consultar a população. Muitos
sabem que não foi exatamente assim. Na verdade, o Código atual começou
a ser elaborado há quase dez anos e tramitou pelo Congresso Nacional nos
últimos quatro anos. Sobre isso, a respeitada jornalista Dora Krammer
escreveu um consciencioso artigo no "Jornal do Brasil", observando que os
meios de comunicação deram pouco ou quase nenhum destaque a essa fase
preliminar - e tão importante - da elaboração e discussão do Código.
Decorreu disso a impressão de que ele foi aprovado de golpe, às pressas,
sem que tivesse havido um prévio e amplo debate sobre as regras em vigor.
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Na realidade, a maioria desses preceitos já constava no Código anterior,

pois são regras rigorosamente acatadas nos principais países do mundo,
obedecendo a convenções internacionais. O nova Código quer fazê-las
efetivas no Brasil.

Se nele existem falhas, sempre haverá oportunidade de corrigi-ias, e,
exatamente por isso, debates como este são importantes. No sistema
democrático, nenhuma lei é engessada; ao contrário, deve ter flexibilidade e
admitir aperfeigoamentoz Penso, todavia, que um consenso já havia na
maioria da sociedade: o da necessidade imperiosa de se conter, de algum
modo, a violência do trânsito no Pais, tomá-lo mais civilizado, menos
selvagem.

Embora muitos conheçam os números que vou mencionar, é preciso
ressaltá-los numa reunião como esta. Do total de mortes ocorridas em
acidentes de trânsito no Brasil, 62% são por atropelamento. Nos Estados
Unidos, o índice é de 14,4%. Na Europa, é de 5,3%. São dados do Batalhão
de Trânsito da Policia Militar do Distrito Federal, reproduzidos pelo jornalista
Roberto Pompeu de Toledo na revista 'Veja". Em dois anos apenas - 1995 e
1996 -, morreram no trânsito, no Brasil, mais pessoas que o número de
americanos mortos durante toda a guerra do Vietnã. Nesses dois anos,
52.416 pessoas perderam a vida nas estradas e nas ruas do País, enquanto
o total de mortos dos Estados unidos na guerra do Vietnã somou 47.369
pessoas. No ano passado, do total de cerca de 45 mil pessoas atendidas
numa única rede hospitalar, 35%, ou seja, 16 mil, eram -acidentados de
trânsito.

Um último número para nossa análise e reflexão: levantamento feito pelos
DETRAN5 de quatro Capitais brasileiras aponta que, em 1997, em 60% dos
acidentes de trânsito, os motoristas estavam alcoolizados.

Mais do que quaisquer palavras, esses números, trágicos e dramáticos,
denunciam que a questão do trânsito no Brasil deixou de ser exclusivamente
um assunto referente a transporte sobre rodas. Tomou-se uma questão de
respeito âvida.

Menciõiiei essa realidade gritante, porque ela permeia toda a discussão
que se faz sobre o tema central de nosso debate de hoje.

Por outro lado, dados preliminares apontam para uma redução de 30% a
35% nos acidentes de trânsito com vitimas, após a vigência do novo Código,
o que demonstra, de forma clara e objetiva, ser a nova lei extremamente
benéfica.

Há no Código, reitero, aspectos. que podem e devem ser considerados,
como, por exemplo, a parte que diz respeito à responsabilidade do Estado
enquanto agente ou gestor da infra-estrutura e do sistema viário, com
relação às condições de tráfego, de segurança e de manutenção. Há
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também questões pontuais, como dificuldades inerentes a uma eficaz
fiscalização do trânsito, ou, ainda, os programas educativos, o tópico relativo
às multas e às suas classificações, e assim por diante.

E para debater, propor, sugerir e, sobretudo, esclarecer pontos da
legislação de trânsito que Minas Gerais se reúne nesta teleconferência. A
Assembléia Legislativa, como é seu dever e sua função, fará chegar às
autoridades responsáveis os resultados deste exercício democrático, de
verdadeira cidadania, que vamos praticar. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Raimundo Inácio de Oliveira
O Sr. Presidente - Passo a palavra, agora, ao nosso primeiro debatedor,

Or. Raimundo Inácio de Oliveira, DD. Diretor do DETRAN-MG, que disporá
de 10 minutos para o seu pronunciamento.

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - Exmo. Sr. Romeu Queiroz, DD.
Presidente desta egrégia Assembléia Legislativa; Cel. José Guilherme, meu
velho amigo e companheiro; Dr. Antônio Carlos, DD. Presidente da BHTrans;

= Marcelo Leonardo, DD. Presidente da OAB-MG; Srs. Deputados; senhores
representantes de entidades diversas; demais cidadãos; senhoras e
senhores; estimado povo dos diversos rincões de Minas Gerais; confesso a
V. Exa., Sr. Presidente, que, devidamente autorizado pelo Secretário de
Estado da Segurança Pública, Dr. Santos Moreira, aqui compareço com
muita honra e me sinto profundamente gratificado com o grande privilégio de
estar aqui neste momento e ter essa sensação tão gratificante de estar em
contato com o povo de Minas Gerais e de grande parte do nosso querido
Brasil.

Esta oportunidade que a egrégia Assembléia nos propicia é da maior
importância, principalmente quando temos a possibilidade de chegar aos
diversos rincões do nosso Estado, para dizer a todos os mineiros o que está
sendo feito e o que se pretende fazer e o que se espera de cada um neste
trabalho que não é só das instituiçõe&oficiais, mas de todos nós.

O DETRAN de Minas Gerais, desde o primeiro momento, vem se
preparando para cumprir a sua missão. Hoje, a parte principal das atividades

-: do DETRAN-MG é a habilitação. Nós, por determinação do Governo, com a
orientação sábia e segura do Secretário da Segurança Pública, estamos
instalando nas várias regiões do Estado as bancas permanentes do
DETRAN-MG. É um esforço grande do Governo para que o órgão seja
interiorizado, descentralizado, para levar a todos a mesma facilidade de
atendimento que se oferece na Capital. Já temos 25 bancas permanentes e
estaremos implantando, até o final de março, mais 17 bancas nas 17
delegacias regionais de segurança pública, totalizando, então, as 42 bancas
nas 42 maiores cidades do nosso Estado.

Foi um esforço muito grande que o DETRAN-MG teve de fazer para
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preparar cerca de 252 examinadores e componentes dessas bancas, mas o
certo é que, se queremos realmente diminuir os acidentes de trânsito, temos
de começar pela habilitação.

Temos hoje, em Minas Gerais, cerca de 1.700.000 motoristas para uma
frota de 3 milhões de veículos, o que nos dá a idéia de que há muitos
cidadãos com mais de um veículo ou, então, muitos motoristas ainda sem
habilitação. Há uma preocupação, principalmente em relação ao interior, de
levar esse atendimento, de criar essa condição, para que o cidadão possa, lá
onde reside, habilitar-se, principalmente agora que dirigir sem habilitação
virou crime. Então, o Governo não quer que nenhum cidadão seja
encontrado nessa condição de criminoso por estar dirigindo sem habilitação.

Teremos no interior do Estado, a partir de março, 42 bancas, abertas de
segunda-feira a sábado, para-atender sem filas, sem atropelos e sem
dificuldades a todos os mineiros.

Conclamamos a todos para que se habilitem para dirigir veículos. O nosso
Código, Sr. Presidente, repete, em quase 90%, as disposições do velho
Código. Então, há muita gente preocupada em tomar conhecimento do que,
na verdade, a maioria do nosso povo, principalmente dos motoristas, já está
sabendo muito bem.

O esforço que deve ser feito não é só para que os órgãos do sistema de
trânsito - os órgãos executivos do Estado, do município e da União - dêem o
melhor de si, integrados no cumprimento dessa missão. Isso não é o
suficiente para se alcançar o resultado almejado. Não é a simples publicação
dessa lei, em vigor desde o dia 22 de janeiro, que trará a solução almejada.
Não será também o rigor das disposições dessa lei que propiciará o resultado
almejado. Embora tudo isso seja importantíssimo, eu diria que o fundamental
é conseguir o engajamento de toda a comunidade. E a cidadania
responsável. E cada um compreender que é importante e imprescindível a
sua participação. Com toda a boa-vontade, com a participação de todos,
principalmente entenddendo que a lei foi feita para ser cumprida, é que
haveremos de alcançar o objetivo de melhorar o nosso trânsito e reduzir
essa taxa de mortalidade que nos envergonha.

Eu diria, Sr. Presidente, que devemos nos concentrar, neste momento, em
apenas quatro daquelas definições antigas, mas conhecidas por todos, agora
punidas realmente com muita severidade: dirigir sem habilitação, dirigir
embriagado, avançar sinal e não respeitar os limites de velocidade. Se o
nosso povo se conscientizar disso, dando sinais evidentes de que está
disposto a cumprir essas regras; se ninguém dirigir sem habilitação ou
embriagado - agora um crime punido com pena que, em abstrato, pode
chegar a três anos -; se ninguém avançar o sinal - quem não sabe que
avançar sinal é uma infração gravíssima? -; se ninguém ultrapassar os
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limites de velocidade, eu diria, Sr. Presidente, que se nos ativermos, entre
tantas regras, apenas a essas quatro, estaremos reduzindo os acidentes de
trânsito em 50%. Então, é bom que nos preocupemos com tudo, sim, mas,
neste primeiro momento, vamos nos preocupar com essas regras principais.

O DETRAN está se preparando para cumprir a sua parte: para aplicar as
multas como elas devem ser aplicadas - com rigor, mas assegurando a todos
a ampla oportunidade de defesa. O DETRAN está se preparando para punir
severamente, porque é chegada a hora de aprendermos a conviver com a
severidade das penas, o que não é nossa tradição. E preciso que abramos
mão dessa sensação romântica de que temos de perdoar. E preciso que a lei
seja aplicada, sim, com muito bom-senso e equilíbrio, mas com rigor. Então,
o DETRAN está se preparando para, na parte da aplicação das penalidades,
agir com muito bom-senso, com muito equilíbrio, mas com muito rigor, para
punir, com ampla oportunidade de defesa ao cidadão, mas: punir
rigorosamente. Esse é um esforço para garantir ao cidadão todos os seus

=direitos, mas para exigir, em contrapartida, que ele também cumpra os seus
deveres.

Esse esforço coloca o nosso DETRAN em condições de cumprir o que está
estabelecido em nosso Código, evidentemente com as dificuldades do
primeiro momento, mas com boa-vontade e com determinação. Estou
falando dessa dificuldade do primeiro momento porque houve uma
manifestação muito espontânea da comunidade, que compareceu ao
DETRAN em grande número, e, para isso, não estávamos preparados, até
porque era um período de exceção. Então, tivemos um aumento da ordem
de 300% a 400% de pessoas que ali compareceram para trocar a carteira de
habilitação ou para se habilitar, mas tudo foi sendo adequado, as
dificuldades sendo superadas, vencidas, e estaremos em condições de
oferecer, não só em Belo Horizonte, mas em todas as nossas Delegacias
Regionais de Segurânça Pública, o atendimento que se espera a cada
cidadão. E todos nós, o cidadão e todos os órgãos do sistema de trânsito,
irmanados, de mãos dadas, haveremos de conseguir o que almejamos - um
trânsito mais tranqüilo, um índice de acidentes reduzido e que tenhamos,
enfim, um trânsito que possa ser e que será melhor para quem anda certo e
que será pior, sem dúvida alguma, para quem anda errado.

Palavras do Sr. Antônio Carlos Ramos Pereira
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Antônio Carlos Ramos Pereira,

DD. Presidente da BHTrans, que também disporá de 10 minutos para o seu
pronunciamento.

O Sr. Antônio Carlos Ramos Pereira - Sr. Deputado Romeu Queiroz,
Presidente da Assembléia de Minas, na pessoa de quem cumprimento os
demais membros da Mesa, mesmo porque o Dr. Raimundo Inácio já
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cumprimentou a todos e creio que é melhor que não fiquemos cada um por
sua vez cumprimentando a todos. Srs. Deputados, senhoras e senhores
presentes, companheiros da imprensa, minha situação aqui é dupla: em
primeiro lugar, é profissional, pois, neste momento, vamos exercitar um
diálogo no espaço da dimensão que esse evento nos permite; em segundo
lugar, com a permissão de todos, é uma situação pessoal, de voltar ao
espaço da Assembléia Legislativa, onde trabalhei durante quatro anos.

Eu- iniciaria a minha intervenção com uma pequena provocação. Creio que
não podemos transformar esta teleconferência em um telecurso de 1 0 ou de
21 grau. O que quero dizer com isso é que se nos ativermos a tirar dúvidas
sobre a vírgula, o detalhe, o apêndice, creio que nosso esforço será em vão.

O Código tem problemas, sem dúvida alguma. Acho que isso tem que ser
considerado, mas acho que o esforço deve ser permanentemente buscado,
mais especificamente à medida que temos a oportunidade de dialogar com
boa parte do Estado, de irmos tentando construir o que é essencial. Assino
embaixo das preocupações do Dr. Raimundo. E no que temos de nos
concentrar agora. O Presidente Romeu Queiroz, quando abriu a reunião,
disse isso, mas gostaria de lembrar que existe um problema que trouxe uma
conturbação muito grande. No final do ano passado exatamente no dia 30 de
dezembro, o Presidente da Câmara, Sr. Michel Temmer, o Presidente do
Senado Federal, Antônio Carlos Magalhães, e o Presidente da República,
Femando Henrique Cardoso, vieram até a sociedade brasileira fazer suas
prestações de contas do ano. Os três enalteceram, como destaque de 1997,
a aprovação do novo Código de Trânsito Brasileiro. Paradoxalmente ou
preocupantemente, não houve o desdobramento à altura da importância com
que ele foi anunciado. Estamos tratando de uma legislação federal, que diz
respeito ao conjunto do País. Então, era natural que houvesse, como houve,
uma tremenda confusão. E não deveria ter sido tão confuso. O que era
infração continua sendo infração. Não se pode avançar sinal, como não se
podia avançar sinal; não se pode parar em fila dupla, como não se podia
parar em fila dupla; não se pode exceder limites de velocidade, como não se
podia antes. Agora criou-se um certo clima de pânico, e estou entre aqueles
que acham que o pânico não é um mecanismo para que a sociedade
amadureça Se tivesse havido uma tradução, para o plano das ações,
daquilo que era muito importante na retórica... Quer dizer, foi muito
importante aprovar o Código, e a sociedade tem que ser informada do que
está mudando. Não houve isso. Então, os assuntos foram sendo resolvidos
de forma fragmentada. Aqui em Belo Horizonte, tanto a BHTrans quanto a
Polícia Militar fizeram cartilha, panfletos, mas tudo limitado. Acho que esse
reconhecimento tem que estar presente aqui. Em segundo lugar, como disse
no início, é o esforço para separar o essencial do secundário. A meu juízo, o
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Código tem detalhes, padece daquela nossa cultura barroca, e analisá-lo por
esse prisma parece-me um tremendo equívoco. Agõra, na entrada, um
senhor me abordou e me perguntou sobre a questão da multa do pedestre. O
problema do Brasil é que às vezes você faz as leis, ela não pega e consegue
contaminar o que é essencial. Se não houver clareza de como executar
determinados dispositivos, a tendência é que eles caiam no descrédito.
Penso que o importante não é multar pedestre na Praça Sete, em Belo
Horizonte.

Ali, naquele limite, poderíamos até montar um esquemão e cercar algumas
pessoas, as quais conseguiríamos multar. Agora, fico pensando sobre isso lá
em Carbonita, no vale do Jequitinhonha, onde a Dona Maria está na padaria
e vai atravessar para ir à casa da filha dela do outro lado, num lugar onde
nem faixa existe. Isso seria pegar pela borda da coisa. Houve uma discussão
recente em que o CONTRAN e o DENATRAN ficaram perdidos. Era a
respeito do cinto de três pontos no banco traseiro de carro antigo. Isso
ocupou uma semana inteira de debates. Põe-se o cinto, não se põe o cinto,
tira-se o cinto, é "lobby" das montadoras ou não é "lobby" das montadoras.
Há as estruturas dos automóveis, e todos nós nos tomamos engenheiros
para saber se elas ---sustentavam ou não o cinto de três pontos no banco
traseiro. Isso não é o essencial. Reforço e reitero o essencial que o Código
busca. Ele busca atacar a violência, que é forte. Os números que o
Deputado Romeu Queiroz citou aqui no início bastam. Ë um absurdo a
violência. É muito grande o número de pessoas e de famílias que ficam
marcadas pelo resto de suas vidas em razão da completa irresponsabilidade
no trânsito. Então, se esse é um problema, vamos ver os instrumentos
necessários para combater essa questão. E é isso mesmo, ou seja, excesso
de velocidade, alcoolismo, avanço de sinais.

Há uma segunda questão que tem incidência nas cidades de médio e
grande porte e que não atinge a maioria das nossas cidades porque elas são
pequenas comunidades. Trata-se de saber como vamos compartilhar o
espaço urbano, que é cada vez mais escasso. O número de automóveis vem
crescendo. No ano passado, se não me engano, a produção de veículos
novos no Brasil foi de 2.000.000, diferentemente dos mercados ditos
maduros, como o europeu, onde um veículo novo entra, mas o velho é
sucateado. Aqui, entram os novos, e os velhos continuam por aí. Essa é uma
questão que não é mais de trânsito, e sim da física. Dois corpos não ocupam
o mesmo lugar no espaço. Então, se isso ocorre, cada vez mais é necessário
que estabeleçamos, de comum acordo e legitimamente - e a lei veio para
atender a isso - que comportamento exigir. Então, aquilo que, no passado,
eventualmente, poderia ser tolerado, como, ao estacionar em fila dupla, a
pessoa dizer que "ia dar um pulinho ali" - cada um pensava que podia dar
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seus 'pulinhos", mas os outros não podiam - hoje já não é mais possível.
Quer dizer, na hora em que você pára numa fila dupla, numa via de grande
circulação, você trava metade da cidade com o 'pujJnho". Então, esse tem
que ser, a meu ver, o centro da abordagem do Código, ou seja, de que
maneira vamos atacar a questão da violência e da irresponsabilidade e de
que maneira vamos garantir que as cidades compartilhem o seu espaço.

Eu não vou falar sobre as questões especificas de Belo Horizonte, pois
vamos ter duas horas de debates, mas merece destaque - não porque estive
envolvido nisso diretamente, mas porque acredito firmemente nisso - o
esforço que foi desenvolvido aqui em Minas entre o Fórum dos Secretários
de Transportes, que engloba basicamente as cidades de médio e grande
porte, e o Governo do Estado, para que conseguíssemos fazer um pacto
mínimo a fim de que não houvesse um vazio institucional quando da entrada
em vigor do Código. Ele, nas suas marcas, tem um viés que é extremamente
positivo que é o municipalismo, ou seja, se os problemas acontecem na
cidade, se o estacionamento errado é na cidade e se o avanço do sinal -
quando há sinal - é na cidade, é a Prefeitura que tem que olhar isso. Até
então, no Código anterior—que era essencialmente centralizador e autoritário,
tínhamos um hiato, porque a Prefeitura até podia fazer a sua engenharia e
colocar placas e sinalizações, mas não podia punir nem fiscalizar. Então, o
Código responde a isso e, em contrapartida, os Prefeitos agora são
responsabilizados. Ao serem responsáveis por isso, ou seja, se você vai
atravessar uma avenida numa cidade onde acabou de chegar de viagem,
onde não há a famosa placa de 'PARE, e houve uma batida, você vai
responsabilizar o Prefeito, e o Código o estimula a isso. Cidadania se
constrói assim. Então, o processo que vivemos entre o Fórum de Secretários
Gerenciadores de Transporte de Minas e o Governo de Minas permitiu que
Minas Gerais fosse o único Estado brasileiro a ter urna base de convênio
mínimo que permitisse essa troca entre o Governo do Estado, nas suas
competências, e as Prefeituras municipais, para que fizéssemos a transição.

Vários Prefeitos me ligaram. Eles me procuraram, preocupados em saber
detalheCdo convênio. Não tenho o menor constrangimento em afirmar o
seguinte: para a transição, esse é o melhor convênio possível. Ele permite
uma ação compartilhada. Ele permite que, nas cidades que se organizarem
contratando seus agentes de trânsito, seus fiscais, isso seja feito junto com a
Polícia Militar. Ele permite, ainda, o mecanismo inicial dé repasse de
recursos. Permite também que a qualquer tempo e a qualquer momento
partes desse convênio sejam rediscutídas entre as Prefeituras e o Governo
do Estado. E permite, fundamentalmente, que atuemos naquilo que é
também uma outra marca do Código, de forma integrada.

Concluo fazendo duas observações. Primeiro, a visão, a análise do Código
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não pode ser - o que tem sido muito comum ultimamente - simplesmente
dizer todos nós concordamos com o Código. Ele é muito importante, muito
positivo e muito necessário. Agora, eu tenho a--minha situação especial que
queria fosse discutida. Sem perder a dimensão do que é específico, do que é
particular - isso também enriquece a nossa democracia -, a abordagem tem
que ser assim: incluamo-nos todos nele. Segundo, não vamos ter ilusão. A
sociedade humana é violenta desde Caim e Abel. Para alguns e para esses,
que são a minoria, vamos ter de aplicá-la, e aplicá-la com dureza. Muito
obrigado.

Palavras do Cel. José Guilherme do Couto
O Sr. Presidente - Vamos passar a palavra agora ao Cel. José Guilherme

do Couto, Diretor de Atividades Especializadas da Polícia Militar, e que
também disporá de 10 minutos para o seu pronunciamento.

O Cel. José Guilherme do Couto - Obrigado, Sr. Presidente, saúdo os Srs.
Deputados na sua pessoa, que representa um Poder tão importante para o
nosso Estado; o meu amigo, Sr. Raimundo Inácio, companheiro de lutas e
tarefas na Segurança Pública; o Sr. Antônio Carlos Pereira, nosso
companheiro na discussão desse acerto a que acabou de se referir e que
possibilitou, nesse tprimeiro momento, que não houvesse um vácuo de
autoridade na aplicação séria do novo Código de Trânsito Brasileiro; o Exmo.
Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB, tão importante organização para
o esteio democrático de nosso Estado; senhores do Plenário, senhores
oficiais da Polida Militar; senhores Delegados da Polícia: senhores da
imprensa, entendo o Código de Trânsito Brasileiro como uma lei que
regulamenta um acordo entre partes para a utilização de um lugar comum,
que é a via pública.

Ora, se é uma lei que regulamenta um acordo entre partes, não devem
temer o Código aquelas pessoas que de fato querem desenvolver um
compromisso de utilização da via, =porque, como já foi dito pelo nosso
Presidente da Assembléia, o trânsito foi transformado numa guerra, num
caos total, e estava ameaçando, de uma certa forma, as nossas instituições.

:0 número de mortes, o desrespeito, o fato de que em nome do velho jeitinho
brasileiro tudo podia ser feito tinha que ser parado. Tínhamos que dar um
basta nisso.

Então, dessa forma interpreto o Código de Trânsito, e nesse sentido a
Polícia Militar tem recebido orientações. E um acordo para que a cidadania
saia vencedora, é um acordo para que o espaço público, que é a via, seja
utilizado dentro das normas que são necessárias. Entendo também esse
Código como uma mudança de cultura, uma propositura do poder público
nacional em discussão com a comunidade, para que se mude a cultura do
trânsito no Brasil. Não é possível mais querermos avançar em termos de
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ganhar espaço em mundos: Primeiro Mundo, Segundo Mundo, Terceiro
Mundo.

Essa é a discussão que corre por ai, quando ternos um trânsito que é
caótico, que se assemelha mais a uma barbárie, a uma luta constante
disputada entre o veículo - estando dentro dele um cidadão encouraçado, um
cavaleiro medieval na sua couraça - e, na rua, o cidadão que desrespeita as
normas de trânsito, que julga ser mais forte do que o carro, que entra na
frente do carro muitas vezes e que, logo, também abusa.

Qual o resultado disso tudo? São mortes, são aleijões, são famílias
enlutadas e um custo muito alto para o poder público e para a sociedade de
um modo geral.

A Polícia Militar tem um papel muito importante no Estado de Minas Gerais
no que diz respeito ao desenvolvimento de objetivos. Ela foi estruturada para
isso, é a força pública encarregada de levar às comunidades mais distantes
a presença do Estado. Assim sendo, no momento da aplicação do novo
Código de Trânsito Brasileiro, ela não se furtou à sua vocação.

Aproveito a oportunidade para dar aos senhores uma satisfação do que foi
feito pela Polícia Militar até o momento com relação à aplicação do novo
Código de Trânsito. Primeiramente, seguindo a orientação do Governo do
Estado, buscamos não deixar acontecer o chamado vácuo de autoridade,
que poderia ter lugar, em tese, quando da colocação em vigor do Código.

Como disse nosso amigo Ceilão, tem-se que assinar um convênio. O
Código definiu esferas de atribuições bem delimitadas Deixou claro o que
compete ao município, o que compete ao Estado Federado e o que compete
ao Governo Federal.

Para que não houvesse vácuo de autoridade a que me referi, ficou definido
pelo Governo Estadual que a Polícia Militar iria continuar agindo como se
nada tivesse acontecido. Dessa forma, a cidadania e a democracia estariam
sendo preservadas. Isso foi também acordado com a Policia Civil em
reuniões realizadas em conjunto.

Além do mais, antes da vigência do Código, a Policia Militar assumiu
comportamento de cautela para alterar suas normas de doutrina operacional,
de tal forma que, quando o Código viesse a público e se tomasse válido, -os
nossos militares tivessem o mínimo necessário de embasamento para cuidar
da sua aplicação.

É claro que fatos novos vêm surgindo, como é o caso das resoluções do
CONTRÀAN que estão previstas. Os fatos novos têm que ser retransmitidos.
Mas a base mínima foi cuidada de forma a não haver solução de
continuidade do trabalho operacional da Polícia Militar.

A Polícia Militar houve por bem elaborar uma cartilha que pudesse levar
tanto ao cidadão quanto aos escolares, às empresas e ao próprio militar
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conhecimentos mínimos da nova lei de trânsito. Seria impossível sua
aplicação se a população não tomasse conhecimento dela. A cartilha traz o
resumo básico do Código.

A Polícia Militar vem também disponibilizando recursos humanos para
proferir palestras e conferências para empresas, escolas e associações
comunitárias, sempre esclarecendo pontos que não estejam ainda claros
com relação à aplicação do Novo Código de Trânsito Brasileiro. Como bem
disse o Cailão, não podemos ficar aqui como num telecurso, respondendo a
questões particulares, mas devemos cuidar de abranger o geral.

O que ternos a dizer pela Polícia Militar é que, se quisermos avançar na
democracia, chegou a hora de darmos um basta àquela idéia brasileira,
própria nossa, de que a lei é lançada na praça para ver se pega. Se pegar,
tudo bem; se não pegar, esquecemo-nos dela, daí a pouco o legislador tem
necessidade de buscar outra lei, e a anterior é anulada. Temos que parar
com isso. O Novo Código de Trânsito Brasileiro veio para flcar, veio para ser
aplicado.

E, como bem disse o Dr. Raimundo, alguns aspectos do Código tratam
exatamente do que é mais relevante: dirigir sem habilitação, motorista
alcoolizado, avançode sinal, desrespeito às leis de velocidade. Todos esses
pontos são importantíssimos para serem observados.

Acrescento a isso, Dr. Raimundo, com sua licença, mais um aspecto que a
Polícia Militar considera da maior importância na manutenção da ordem
pública no trânsito. Trata-se da utilização de veículos em condições de uso,
•e não, como acontece muito, carros rodando com chassis encimados, com a
carroceria cheia de massa plástica, caindo aos pedaços, soltando os pára-
lamas, com pneus carecas, sem as luzes necessárias. Isso é grande ameaça
à fluidez e à segurança do trânsito, à integridade do motorista, do passageiro
e do usuário da via como pedestre.

Vou deixar apelo aos mineiros, como nos permite essa conferência, a fim
de mudar a forma de enxergar o guarda de trânsito. Temos que visualizar o
militar que trabalha no trânsito, o funcionário da Prefeitura que atuará como
fiscal de trânsito, não como o inimigo do motorista, não como o monstro
arrecadador do poder público, mas, sim, como aquele que ali está para nos
dar garantia e nos ajudar a vencer essa luta por um trânsito mais humano,
com mais harmonia e cidadania - se me permite usar o slogan" criado por V.
Exa.: harmonia e cidadania.

O guarda de trânsito e o fiscal da Prefeitura que cuidam do trânsito não
são inimigos. Se estão multando é porque alguém cometeu irregularidades.
Caso contrário, isso é abuso de autoridade ou ato de banditismo e já existem
no Código medidas corretivas para isso.

No Brasil, o cidadão tem de parar de acreditar que a polícia fardada, a
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polícia civil ou a polícia administrativa do Estado e do município são suas
inimigas. A polícia é amiga, é o anjo protetor e não o anjo vingador. Muitas
vezes, na estrada, há blitz" da polícia e, logo em seguida, alguns motoristas
dos canos dão sinal de luz para avisarem os outros motoristas. Na verdade,
essas blitz" são para segurar bandidos em fuga, evitar tráfico de drogas,
contrabando e assaltos. E o cidadão de bem acaba avisando um bandido
que vem do outro lado. O bandido fica, dessa forma, alerta. Foi avisado,
perdoem-me a palavra, por um boboca.

Fica aqui esse apelo. Vamos mudar a maneira de encarar o trânsito. O
Código é pesado. Vamos mudar a maneira de encarar a lei, ela veio para
ficar, não foi para ver se pega. Vamos mudar, a maneira de encarar os
homens encarregados da manutenção da segurança de trânsito. Eles são
nossos amigos. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Marcelo Leonardo
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, que disporá de 10
minutos para o seu pronunciamento.

O Sr. Marcelo Leonardo - Exmos. Srs. Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Romeu Queiroz; Raimundo Inácio, Diretor do.
DETRAN; Cel. José Guilherme, Diretor de Atividades Especiais da PMMG;
Antônio Carlos Pereira, ;Presidente da BHTrans; Srs. Deputados, senhoras e
senhores, telespectadores, meus caros colegas advogados e advogadas
mineiros; em primeiro lugar, gostaria de felicitar a Assembléia Legislativa
pela iniciativa de realizar a Teleconferência sobre o Código de Trânsito
Brasileiro, porque, na realidade, são pouquíssimas as pessoas que
efetivamente conhecem essa legislação e seus complementos. Para se ter
uma idéia, o Código, que é a Lei n° 9.503, tem 341 artigos, divididos em 20
capítulos. Muita gente não sabe que ele já foi alterado pela Lei n° 9.602, de
2111198, que alterou 11 artigos e revogou 13 dispositivos da redação original,
de setembro de 1997.

Por outro lado, o CONTRAN, só no dia 2311196, expediu 11 resoluções
regulamêntando o Código de Trânsito Brasileiro. Hoje, elas já são 17, e a
Resolução n° 2 já foi até revogada. Então, temos ainda 31 vetos
presidenciais ao texto original do Código, os quais ainda não foram
apreciados pelo Congresso Nacional.

Se fizéssemos uma consulta neste Plenário ou uma pesqúisa entre os
telespectadores para saber quantos já leram o Código por inteiro,
provavelmente o percentual referente aos que não o fizeram seria superior a
90%. Então, o desconhecimento é muito grande, e isso é preocupante. Por
essa razão, a Assembléia Legislativa está, uma vez mais, de parabéns.

Hoje, estou aqui numa posição extremamente curiosa. Falou o Diretor do
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DETRAN, que é a autoridade da Polícia Civil. Falou o Coronel da Polícia
Militar, que é a autoridade da Polícia Militar. Falou o Diretor da BHTrans, que
é uma autoridade administrativa. Aqui estou: na condição de debatedor,
eventualmente exercendo o mandato de Presidente da OAB, e estou, agora,
em face da vigência do Código, raciocinando segundo a ótica do cidadão,
que tem direito de defesa e que está preocupado com as ameaças de
punição, quer administrativa, quer criminalmente. Dai, meu propósito de
enfocar a questão no plano do direito de defesa do cidadão, até mesmo para
provocar o debate.

O Código de Trânsito Brasileiro é, efetivamente, muito rigoroso, quer nas
punições de natureza administrativa, quer nas punições do ponto de vista
jurídico-penal. No seu capitulo criminal, o Código prevê onze crimes, sete
dos quais têm a mesma pena: detenção de seis meses a um ano. Quatro
crimes têm um tratamento penal severo: o homicídio culposo no trânsito,
cuja pena é de dois a quatro anos; a lesão corporal culposa no trânsito, cuja
pena é de seis meses a dois anos; a embriaguez ao volante, cuja pena é de
seis meses a três anos, e a participação em pegas ou rachas no trânsito, cuja
pena é de seis meses a dois anos. Este Código tem graves imperfeições do
ponto de vista jurídico-penal, que levaram o Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais a propor ao Congresso que a parte criminal tivesse sua vigência
suspensa, dada a gravidade dos equívocos que ele contém. Vou enumerar
alguns. Festejou-se demais a inclusão no Código, no art. 297, da chamada
multa reparatória, destinada a indenizar a vítima. Só que o texto da
disposição sobre a multa reparatória aparece isolado, sem estar vinculado a
qualquer tipo penal, o que fez o professor Damásio de Jesus dizer que essa
multa reparatória, que seria uma grande vantagem para as vitimas, apareceu
no Código como pena sem crime. Logo, não há como aplicá-la em face da
nossa Constituição.

Como já disse, o Código prevê sete crimes com a mesma pena, de seis
meses a um ano, e dez com a pena mínima de seis meses. Isso, do ponto de
vista do Direito Penal, é uma imperfeição. Equiparam-se várias condutas que
têm naturezas e gravidades completamente diferentes. Ao fixar sete
infrações com a pena mínima de um ano, o Código colocou essas infrações
na categoria do que chamamos de pequenas infrações penais" ou Infrações
penais de menor potencial ofensivo", as quais, conseqüentemente, estão
sujeitas à Lei n° 9.099, dos Juizados Especiais Criminais. Isso significa que o
Poder Judiciário tem de dar sua contribuição também para a efetividade do
Código de Trânsito Brasileiro, pondo em funcionamento, para valer, os
Juizados Especiais, para os quais devem ir os processos criminais da grande
maioria das infrações. Na verdade, a única infração que ficou fora da
competência dos Juizados Especiais Criminais foi o homicídio culposo, que



538
não está sujeito às regras da Lei n° 9.099.

O Código prevê, ao lado dos crimes de homicídio culposo e de lesão
criminal culposa no trânsito, o crime de omissão de socorro.

Muita gente diz que, se o motorista se envolve num acidente em que há
vítimas e se ele foge do local, estaria sujeito à pena do crime de homicídio
culposo ou de lesão corporal culposa e mais à do crime de omissão de
socorro. Isso está errado, porque a lei prevê como circunstância que agrava
a pena do homicídio culposo e da lesão culposa a omissão de socorro, e
ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Na realidade, esse
artigo do Código que define o crime de omissão de socorro é de
praticamente nenhuma aplicação, porque, se não há vítimas, não há como
cogitar de omissão de socorro, e, se houver vítimas, a punição já vai ser a
do homicídio culposo ou da lesão culposa agravada.

Outro aspecto para o qual é preciso chamar a atenção diz respeito à
previsão, no Código, de crimes que oferecem perigo: dirigir embriagado e
dirigir sem habilitação. Do ponto de vista jurídico-penal, o perigo pode ser
abstrato ou concreto. Só que o legislador, em todos esses artigos, fez uma
opção. Ao invés de dizer simplesmente que era crime dirigir embriagado ou
que era crime dirigir seni habilitação, pôs um acréscimo, em todos esses
dispositivos, afirmando, por exemplo, no artigo a respeito da embriaguez:
"conduzir veículo automotor em via pública sob a influência de álcool ou
substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de
outrem". No artigo que trata de dirigir sem habilitação, está-escrito no final
"dirigir sem habilitação gerando perigo de dano". O que significa isso na
interpretação dos juristas que estão examinando o Código? Significa que a
pessoa não pratica crime só pelo fato de dirigir embriagada, que não pratica
crime apenas pelo fato de dirigir sem habilitação, mas é preciso que, na
condução do veículo, ela esteja concretamente expondo alguém a perigo
potencial, a sua incolumidade. Não se trata de perigo abstrato, mas perigo
concreto. Então, alguém pode estar embriagado ao volante e cometer a
infração administrativa, mas não cometer crime.

Outra r-questão é referente ao direito de defesa. Há uma medida
administrativa prevista no Código, para mais de dez infrações, que é. o
recolhimento da carteira pelo agente de trânsito no local em que ocorreu o
fato. Essa disposição nos parece manifestamente inconstitucional e
incoerente com o texto da própria lei, porque, quando o Diretor do DETRAN
vai examinar e expedir um auto de infração, o art. 265 do Código exige, para
a aplicação da penalidade, que ele profira decisão fundamentada em
processo administrativo. Quando se admite que o Juiz possa decretar
cautelarmente a apreensão da carteira, exige-se que ele profira decisão
motivada. E admite-se que o agente de trânsito possa fazer a apreensão da
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carteira. O Desembargador Geraldo de Farta Lemos Pinheiro, uma das
maiores autoridades sobre trânsito no Pais, sustenta à tese de que todos
esses dez dispositivos são inconstitucionais e que não pode haver apreensão
da carteira pelo agente de policia na rua, porque isso é privar a pessoa de
um direito, sem o devido processo legal, sem o respeito ao direito de defesa,
o que é uma inconstitucionalidade. Paro por aqui, dando a minha modesta
contribuição ao debate em tomo deste Código de Trânsito. Muito obrigado.

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
0800310888, ou pelo fax 0312907810.

Para que possamos agilizar os debates, solicitamos aos participantes que
fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos,
dispensadas as formalidades e saudações pessoais. Cada participante
disporá de 3 minutos para sua indagação.

Debates
O Deputado Roberto Amaral - Gostaria de fazer três considerações, duas

delas oriundas das pessoas com quem temos contatado no Estado de Minas
Gerais, especificamente no Norte de Minas e no vale do Jequitinhonha. A
primeira refere-se à idade de habilitação. Neste momento em que são dadas
novas oportunidades aos jovens, inclusive de se tomarem eleitores, gostaria
de saber qual o pensamento a respeito da idade para a habilitação. A
segunda refere-se ao novo Código de Trânsito. O usuário está se preparando
para se adequar às suas exigências. Por outro lado, as pessoas que vão
executá-lo também estão se preparando para isso? E a terceira e última
consideração é particular. Foi dito que tem aumentado o número de veículos
em circulação em todõ o Pais, especialmente em Minas Gerais. Será que as
nossas faculdades estão preparando os alunos para essa nova realidade? E
o nosso Código de Obras está seguindo as características dos padrões das
estradas, visando a atender a esse grande número de veículos? Essa não
seria a causa de tanta violência no trânsito?

O Sr. Marcelo Leonardo - Gostaria de responder somente à primeira
indagação do Deputado. O Código Brasileiro de Trânsito estabelece, em seu
art. 140, que o primeiro requisito para a habilitação é a responsabilidade
penal. A Constituição de 1988 estabeleceu que se atinge a responsabilidade
penal aos 18 anos. Só será possível conceder a habilitação para menor de
18 anos se alterarmos a Constituição Federal.

O Sr. Presidente - Pergunta de Mansa, dirigida ao Dr. Raimundo Inácio de
Oliveira, Diretor do DETRAN-MG. Ela diz que comprou uma Besta, que
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possui oito lugares, com a única finalidade de transportar com segurança
seus seis filhos. De acordo com o novo Código de Trânsito, ela precisaria da
carteira D para dirigir seu automóvel, mas, há mais de oito anos, ela possui a
carteira B. Ela gostaria de saber se, mesmo para utilização do veículo para
fins particulares, precisará fazer a troca de carteira. A segunda pergunta é se
precisará de algum tipo de habilitação para dirigir a Besta, porque não pode
utilizá-la para habilitar-se junto ao DETRAN-MG, urna vez que é obrigada a
fazer o exame num ônibus.

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - A habilitação para dirigir a Besta só se
dá com a carteira D, porque esse veículo tem a capacidade de transportar
até 16 passageiros. Por que o exame não pode ser feito nela? A própria
Resolução no 734 estabeleceu o tipo de veículo que o cidadão deverá utilizar
no momento da habilitação: unvônibus ou um microônibus com mais de 20
lugares.

Imaginem se, por exemplo, aceitássemos a realização de exames de
habilitação na Besta. A pessoa diz que quer fazer o exame na Besta, pois só
pretende dirigi-la, mas depois que recebe a carteira O estará autorizada a
dirigir qualquer ônibus. Nós, do CONTRAN, tivemos uma reunião com o
DENATRAN para discutir o assunto. O Diretor deste órgão falou sobre o
esforço que está sendo feito a fim de se resolver esse problema, que é,
também, das nossas queridas freiras dos colégios. Elas pretendem dirigir
somente a Besta.

Há um esforço para se criar a possibilidade legal de que-essas pessoas
façam o exame na Besta. Só que seria colocado na carteira que a
habilitação é apenas para fins particulares. Em hipótese alguma um
motorista portador de carteira O, habilitado para dirigir uma Besta com fins
particulares, poderia dirigir um ónibus. Então, essa possibilidade está sendo
estudada. E o bom-senso, é o equilíbrio das autoridades do DENATRAN na
discussão com todos nós, Diretores de DETRAN5, na busca de uma solução.
Realmente, é um grande problema. Sabemos da sinceridade das pessoas
que querem habilitação para dirigir a Besta, mas não há como fomecerinos
uma carteira sem restrição, porque depois elas poderiam dirigir um ônibus
sem estarem habilitadas.	 --

O Sr. Presidente - Vamos conceder a palavra ao Sr. João Severino
Peixoto, Presidente da Associação de Escolas da Comunidade do Bairro
Palmeiras.

O Sr. João Severino Peixoto - Autoridades que compõem a Mesa,
Deputados, é com grande prazer que participamos deste debate.

Gostaria de fazer um pedido diretamente aos representantes do povo, os
Deputados, ao Presidente da BHTrans e ao Comandante da PMMG. Hoje,
podemos comprar uma bicicleta por R$195,00, ao passo que a multa para o
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ciclista que conduzir bicleta em calçadas onde não seja permitida a sua
circulação é de R$76,00. Isso jamais poderia estar acontecendo no Brasil.

Na pág. 34 da cartilha, fala-se que o pedido de ahat)eas corpus" por prisão
em flagrante pode ser feito por leigo. Acho que nessa cartilha deveria haver
um modelo desse recurso, porque o leigo não sabe fazer nada. O cidadão
brasileiro está sem emprego, sem lugar para morar, sem conforto para a sua
família e, na maioria dos casos, passa fome. Por isso, ele não tem
orientação nem preparo físico para andar nas mas da nossa cidade.

Gostaria que isso fosse levado em consideração. Acho que a iniciativa do
Presidente da Assembléia Legislativa foi extremamente louvável; o povo
precisa desta teleconferência sobre trânsito, mas precisa de meios, de
orientação para a sua sobrevivência.

Ora, a pessoa compra uma bicicleta como meio de transporte, deixando
até de comprar comida para a sua própria família, e é obrigada a pagar uma
multa tão alta. Vejo isso com muita tristeza. Estão presentes aqui muitas
-pessoas, mas garanto que muitas outras não vieram por falta de dinheiro
para pagar o ônibus. Disso tenho certeza. Deixo essa pergunta esperando
que os senhores ajam com bom-senso e vejam o que pode ser modificado.
Quando se fala em-TMhabeas corpus", deve haver o modelo nessa cartilha e
ser distribuído para todo o povo. Assim, quando alguém for preso em
flagrante, saberá como recorrer, e onde vai ser dada a entrada do
requerimento.

Com relação às multas de bicicleta, de pedestres, e mesmo de veículo, há
muita coisa a ser mudada.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Sr. João Severino
Peixoto que a Assembléia Legislativa de Minas, por meio de seu PROCON,
está preparando os modelos para os recursos. A própria Assembléia vai
oferecer à sociedade mineira a oportunidade de seu recurso.

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira . Gostaria de informar ao Sr. João que,
em relação às bicicletas, o CONTRAN acaba de regulamentar, através de
resolução, que aquelas exigências como espelho retrovisor, campainha,
olho-de-gato que deve ser colocado no pedal, nas rodas da frente e traseira
tiveram o prazo dilatado. O CONTRAN deverá baixar uma nova
regulamentação, e essas exigências só entrarão em vigor seis meses após.
Isso no que tange ao equipamento obrigatório de bicicletas.

Quanto às multas, Sr. João, elas estão aftas mesmo. O senhor tem razão
em suas ponderações. Mas a multa alta deve representar um estimulo ao
cidadão a não cometer infração. Só paga multa quem quer. Tomara que não
tenhamos multa a receber. Quando não tivermos multa a receber, porque
ninguém cometeu infração, é que teremos, então, um trânsito seguro,
tranqüilo e feliz, e todos estaremos garantidos. Reconheço que, num
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primeiro momento, a multa alta assusta. Mas ela deve representar um
estímulo ao cidadão para que não cometa infração.

Quero também informar ao senhor que, não só na Defesa Prévia, mas
também na JARI haverá um modelo com toda a orientação à disposição do
cidadão. O legislador foi muito feliz ao exigir o respeito ao cidadão. Podemos
notar que o Código não abre mão disso.

O Sr. Antônio Carlos Ramos Pereira - São duas observações. Primeiro,
com- relação à questão do Sr. João Severino, gostaria de dizer que a
expressão "indústria das multas" é uma expressão que não tem sido
enfatuada ultimamente. Na linha de raciocínio da multa só existe o operário
da infração. Se não existe erro, não existe a multa. Esse é um pressuposto.

Agora, de novo, quem reiterar a questão das cautelas. Havia dito na minha
intervenção inicial, e repito agora, que as medidas em relação. ao pedestre
são inaplicáveis. Se formos a qualquer lugar deste Brasil, veremos milhões e
milhões de pedestres cometendo irregularidades, e ninguém será multado.
Gomo a esmagadora maioria não é multada, é sinal de que a coisa não
pegou bem, o que não significa dizer que devamos cair no outro extremo,
que seria um liberalismo irresponsável em relação ao pedestre.

Juntamente ao Código vem uma tese, muito reiterada, aliás, de que se
deve educar, educar, educar. Sem dúvida alguma, deve-se educar. E preciso
pensar nos mecanismos para se fazer isso, mas é preciso bom-.senso. Em
nenhum lugar do mundo se consegue aplicar a tal multa de pedestres. Pelo
menos, eu não tenho notícia disso. Há informações de que, em determinadas
cidades dos Estados Unidos, se o pedestre atravessar fora da faixa e for
atropelado, é ele quem paga as custas do hospital. E aquilo que você
chamou de virtual, no caso do embriagado, se cometeu ou não infração.
Agora, experiência concreta de que isso seja aplicável não existe. Temo que
sejam incluídos no Código dispositivos que não tenham aplicabilidade.

Queria voltar à questão do Roberto, que pergunta o que tem feito o poder
público. Temos em Minas, funcionando há cinco anos, um fórum. O título
seria Secretaria de Transporte e de Trânsito. O essencial desse fórum é,
basicanfénte, discutir medidas de engenharia de trânsito, que os municípios
têm de fazer, de operação de trânsito e ações comuns - por exemplo, ternos
manuais de educação para o trânsito, e cada município agirá de acordo com
suas possibilidades. E, neste momento específico, para viabilizar esse
convênio com o Estado, o fórum teve um papel fundamental - não fosse o
fórum, não haveria interlocutor do Governo do Estado com quem discutirmos
as formas de ação.

Aproveitando a oportunidade, em Belo Horizonte, que é Capital, para onde
todos convergem, embora possa parecer pouco em função da demanda da
cidade, instalamos quase 50 mil placas. As pessoas podem reclamar que a
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cidade não está sinalizada, e sei que muitos lugares realmente não estão,
mas 50 mil placas é um número considerável. Sinalizamos quasé 400km de
vias. Esses são dados. Ainda há muito a fazer, sim, mas essa é uma questão
para cuja solução o Código contribui, na medida em que afirma que a
responsabilidade é do município. Então, ele põe um ponto final na questão
onde antes havia uma zona cinzenta.

Por fim, abordando a questão sobre as obras e a capacidade de absorver
veículos, pensando no futuro, eu diria que o Código é uma ferramenta
poderosíssima. Mas o outro aspecto, não há corno negar, chama-se
transporte público. Não vamos resolver os problemas do trânsito apenas
achando solução para os automóveis nas ruas. A solução é o transporte
público. È isso que resolve.

O Sr. José Henrique Portugal - Bom dia a todos. Venho trazer, aqui, uma
mensagem do Governador Eduardo Azeredo expressando a confiança em
que Minas Gerais vai continuar nesse clima de entendimento que vem sendo

=demonstrado na discussão desse convênio, já com a aprovação e a
assinatura da grande maioria dos Prefeitos mineiros. Refiro-me ao convênio
entre o Govemo do Estado, aqui representado pelo DETRAN, na pessoa do
Dr. Raimundo, a Policia Militar, aqui representada pelo Cel. José Guilherme,
e os Prefeitos de cada cidade.

Quero fazer essa intervenção porque foi abordada pelos Srs. João e
Antônio Carlos, da Prefeitura de Belo Horizonte, a questão da educação. Foi
uma recomendação expressa do Governador - a principio, pode parecer que
é apenas uma questão entre a Polícia Militar e o DETRAN - que a Secretaria
da Educação fizesse parte do convênio, que realmente houvesse um
compromisso do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, a
Polícia Militar e a Secretaria da Segurança, com o DETRAN, com cada um
dos municípios. Nãó tenho certeza se isso está na sétima, na terceira ou na
quarta cláusula, mas uma delas diz que o Governo do Estado e os
municípios vão criar eventos de educação para o trânsito, se possível uma
vez por mês. Aliás, a determinação da freqüência de uma vez por mês foi
motivo de muito debate. Por que uma vez por mês? Exatamente porque,
como o Sr. João colocou, essa é a expressão da verdade. Quer dizer, o
legislador foi muito feliz estabelecendo um ano de zona de sombra para
podermos trabalhar com as novas questões do trânsito, e é durante esse ano
que teremos de nos preocupar com a educação para o trânsito. Então, está
previsto neste convênio um esforço conjunto, podendo ser empregada parte
dos recursos advindos das multas que venham a ser cobradas. Não
podemos ficar na ilusão de que não teremos ninguém infringindo a lei;
sabemos que isso acontece, e, aliás, a lei existe exatamente para coibir
aqueles que insistem em prejudicar o bem-estar comum. Nesse evento
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acontecer em fins-de-semana, cada cidade - ou, no caso, por exemplo, de
Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia e Varginha, cada bairro - terá
oportunidade de discutir suas questões de trânsito e a solução para elas.
Além disso, quanto à possibilidade de recurso - o Código é magnânimo, ele
acredita realmente que cada um vai poder fazer valer o seu direito -, nesse
evento teremos oportunidade de informar as pessoas.

Assim, a cada mês, vamos melhorar mais a aplicação da lei, pois, pelas
primeiras estatísticas, das quais temos conhecimento pelo Governo, já
tivemos uma queda de aproximadamente 50% das ocorrências, ou seja,
metade das ocorrências, porque todo mundo está mais cauteloso. Eu vim
agora, pegando essa chuva pesada, e vi que todo mundo está andando mais
devagar, mais ainda por causa da chuva. As pessoas realmente estão
parando antes da faixa. Vários amigos meus, na última sexta-feira, vieram
para cá - era um aniversário - de táxi, para o caso de beberem na festa.

Já tive notícia de que o Cartão apresentou esse convênio como sendo
inicialmente de transição, pois vai sendo avaliado á medida que cada
município puder investir ria instrumentalização do trânsito, na engenharia de
tráfego, na melhoria da via, da sinalização, da educação e assim por diante.
Acho que se aproveitarmos bem este ano, que o legislador federal teve
muita felicidade em estabelecer como ano de transição, começando com
essa iniciativa maravilhosa da Assembléia - eu também concordo com o Sr.
João nisso - de promover esse debate aberto, teremos a oportunidade de
trabalhar esse assunto.

Então, sem querer ser chato, lembro que trânsito para mim, que fui
treinado pelo Inspetor Pimentel - tínhamos aqui, em Belo Horizonte, o
Inspetor Pimentel, que ia em todas as escolas dar a sua aula de trânsito -,
trânsito para nós, do Governo, é educação, educação, educação e educação.
Muito obrigado.

O Cel. José Guilherme - Sr. João Severino, falarei, agora, com relação ao
pedestre. Claro que ninguém quer sair parando e multando o pedestre- na
rua. Mat se o senhor observar o que foi "aconselhado", o que foi
determinado para o pedestre cumprir, veremos que estamos cuidando única
e exclusivamente da segurança dele. O poder público tem que ter a
preocupação de zelar pela segurança física de cada cidadão. A multa é uma
forma de obrigar as pessoas a prestarem atenção nisso, pois há um custo
operacional quando alguém se acidenta. Esse custo vai se agregando, e, em
um país como o nosso, como •o senhor sabe e bem falou sobre as
dificuldades que estamos passando, esse custo nos ameaça.

Dr. Marcelo Leonardo falou a respeito dos crimes e citou um deles, que é o
mais pesado: o homicídio culposo. Se o pedestre passar a não observar
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determinadas regras nesse acordo entre os usuários da via, certamente vai
envolver um cidadão, o volante do seu carro, num homicídio. O pedestre,
por sua imprudência, pode transformar um cidadão em um criminoso. Tem
esse outro lado da medalha. Não podemos simplesmente achar que o
pedestre, coitadinho, não tem dinheiro para comprar um carro e não deve ser
multado. Não é questão somente da multa. Temos que prestar atenção na
questão da educação, porque quando ele usa essa via de qualquer forma,
atravessa na frente de um ônibus, sai correndo entre vários carros que estão
parando, está assumindo um risco de inculpar alguém de um homicídio
culposo. Por mais tranqüilo que seja, como o Carlão disse agora mesmo, há
lugares em que, se o pedestre for culpado, nem o seguro social dele cobre a
despesa de hospital. Essa é uma forma de obrigar o pedestre a prestar
atenção. Eu, cidadão, estou dirigindo um veículo, vem um pedestre menos
avisado, tromba no meu veículo e morre. Está certo que ele perdeu a vida,
que é o bem maior que ele tem, mas eu, um cidadão exemplar, cumpridor

-dos meus deveres, serei envolvido em um homicídio culposo, mesmo
cumprindo as leis de trânsito. Ai, Sr. João, usarei até uma expressão do
nosso interior, pois sei que o senhor é uma pessoa simples, como eu
também sou: "Até -explicar que focinho de porco não é tomada de ferro
elétrico", muita coisa vai acontecer na justiça.

Então, acho que o pedestre tem que se educar, sim, não podemos ficar
com essa idéia de coitado do pedestre. Ele tem que se educar, porque senão
vai inculpar pessoas. Simplesmente é isso, é um acordo entre partes.

O Sr. Presidente - Para melhor funcionamento desta teleconferência, esta
-Presidência solicita ao Plenário e a todos que quiserem dar a sua
contribuição, a sua participação, para indicar a pessoa da mesa, o debatedor
que deverá responder às perguntas.	 -

Aqui temos uma pergunta feita por telefone, por Antônio Carlos da Costa,
de Belo Horizonte, dirigida ao Diretor do DETRAN, Sr. Raimundo: "Qual a
competência do Estado e a do município em relação às questões de
trânsito?"

- O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - A competência do Estado, que é o
DETRAN, é relativa ao veículo e ao condutor. Quanto ao uso da via, a
parada, o estacionamento, a circulação, é da competência da Prefeitura.
Então, toda multa que for de veículo ou condutor é do Estado, e quando for
por uso indevido de vias, paradas, estacionamento, etc, será da Prefeitura.

O Sr. Presidente - Outra pergunta feita por telefone, por Maria José Pires,
de Juiz de Fora, dirigida ao Carlão, Presidente da BHTrans. A pergunta é a
seguinte: "A quem compete o planejamento do trânsito nos municípios, ou
seja, estabelecer as zonas de estacionamento proibido, a velocidade
permitida nas vias públicas, o sentido de direção, entre outros?"
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O Sr. Antônio Canos Ramos Pereira - Compete à Prefeitura. Sempre foi

assim, e agora o Código sacramentou.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente e demais membros da Mesa,

gostaria de fazer três indagações. A primeira delas é dirigida ao Sr. Marcelo
Leonardo, com relação à responsabilidade jurídica em defesa do motorista,
quando há um acidente por negligência do Estado, do município ou da
União. Sabemos que o Código permite uma ação jurídica de ressarcimento
cível. Existe, no Código ou na legislação brasileira, uma ação jurídica
criminal contra o responsável por aquele acidente, no caso, o Prefeito, o
Governador ou o Presidente da República?

A segunda indagação eu faria ao Sr. Raimundo, em relação a um
problema que tínhamos discutido há algum tempo e que está acontecendo
em algumas áreas no Estado de Minas Gerais. Sabemos que. existiu uma
ação contra os taxistas, contra o transporte de passageiros intermunicipais, e
o DETRAN expediu uma resolução, inclusive baseada num parecer jurídico,
mostrando que quando há o transporte eventual isso poderia ocorrer. Esse
parecer não foi acatado pela Policia Rodoviária Estadual, ou seja, houve
uma divergência de aplica.ção, e muitas carteiras foram apreendidas, mesmo
daqueles motoristas que estavam fazendo transporte de doentes. Gostaria
de saber de público, nesta teleconferência, se se chegou a um consenso
entre o DETRAN e a Policia Rodoviária.

A terceira indagação é para o Sr. José Henrique Portugal, com relação a
esses convênios entre Estado e municípios. Gostaria de saber qual foi a
aceitação e a reação das pequenas cidades a esses convênios. Nos grandes
centros, eles são importantes e proveitosos para os municípios. Nos
pequenos municípios existe o temor político de se implantar isso. Então, eu
gostaria de saber qual foi a reação nos pequenos municípios.

O Sr. Marcelo Leonardo - Caríssimo Deputado Carlos Pimenta, há
diferença fundamental entre responsabilidade civil e responsabilidade penal.
A responsabilidade penal, que pode levar ao processo criminal, é sempre
pessoal e decorre da ação dolosa ou da ação culposa. Não há no texto- do
Código de Trânsito Brasileiro nenhuma previsão de responsabilidade penal
que possa ser atribuída à autoridade administrativa.	 --

Aliás, o texto prevê vários crimes, que chamamos tecnicamente de crimes
próprios, isto é, só podem ser praticados pela pessoa expressamente
mencionada no dispositivo. No caso, a maioria desses crimes têm como
sujeito ativo previsto na lei o condutor do veículo. Do ponto de vista da
responsabilidade civil, vamos para as regras gerais de direito civil, e já
temos vários precedentes judiciais para definir a responsabilidade do
município, do Estado, ou do DER, ou da União ou do DNER, pelos acidentes
decorrentes de defeito na pista. Há vários precedentes judiciais condenando
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a União, o Estado ou o município, responsabilizando-os civilmente por
indenização em caso de acidentes decorrentes de buraco na pista, por
exemplo.

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - Deputado Carlos Pimenta, realmente,
num primeiro momento, tivemos dificuldades, mas, a partir do momento em
que oficiamos ao Chefe do Estado Maior da Polícia Militar, ele repassou a
orientação a todos os batalhões. Houve, a partir de então, uniformidade de
procedimento a respeito daquela orientação e daquelé parecer do DETRAN,
com referência ao transporte eventual de passageiros de um município para
o outro feito por táxi. Agora, a legislação atual mudou tudo, porque isso
continua sendo um tipo de infração que é punida apenas com multa, não
havendo mais a penalidade administrativa de suspensão do direto de dirigir.
E preciso, assim, que os motoristas fiquem atentos para não cometerem
esse tipo de infração, pois, com a possibilidade da aplicação do sistema de
pontuação a partir de maio, o motorista de táxi pode perder pontos. Se ele
atingir 20 pontos, estará sujeito à penalidade da suspensão do direito de
dirigir por um período de um a dozes meses. Aquela penalidade que era
aplicada no passado, de suspender a carteira de motorista, trouxe realmente
uma situação muito=incômoda para os Deputados. Essa possibilidade, num
primeiro momento, já não existe mais. Está prevista apenas a penalidade de
multa.

O Cel. José Guilherme do Couto - Sr. Deputado Carlos Pimenta, a Polícia
tem buscado primeiramente comprovar o aliciamento de passageiros. Aí está
o ceme da questão. Temos observado o que o Dr. Raimundo acabou de
dizer. O senhor há de convir que há abusos, por parte de muitos motoristas e
condutores de táxi, pois eles vêem ai solução para as agruras por que estão
passando. Por outro lado, as empresas de transporte de passageiros têm um
contrato registrado com o poder público para exclusividade naquela área.
Então, o que a Policia tem procurado fazer é observar essa norma que o
DETRAN colocou em prática. A minha diretoria expediu esse documento,
aconselhando todos a cuidar disso dessa forma, e buscamos observar o
motorista, por meio de repetidas verificações do mesmo motorista do mesmo
táxi, fazendo o transporte em situações diferentes numa periodicidade bem
marcante. Muitas vezes, temos até condições de apurar, nas cidades onde
há a ação da polícia, que está havendo aliciamento. Configurado isso, Odura
lex sed lex".	 -

O Sr. Antônio Carlos Ramos Pereira - Só uma última observação. E o
poder público do município que regulamenta, gerencia e administra o serviço
de táxi, em última instância. Então, não há problema nenhum. Qualquer um
que sair agora e pegar um táxi pode ir até Buenos Aires. Saindo daqui, ele
pode ir para qualquer canto. 0 que não é possível é o inverso, que é a
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preocupação do Guilherme, e que extrapola, inclusive, a relação com
empresas de ônibus. Isso deteriora o próprio sistema de táxi onde ele
funciona. No caso de Belo Horizonte, funciona bem. Se for permitido a
qualquer um chegar aqui e pegar passageiros, seguramente o sistema que
hoje serve bem ao cidadão de Belo Horizonte será deteriorado. Então, a
lógica é muito essa. Você sai e vai para qualquer lugar de táxi. O que não é
possível é apanhar passageiro fora do seu domicílio, onde está registrado.

O Secretário José Henrique Portugal - Os convênios foram originados de
uma conversa do Governador com o Dr. Cartão, Gerente do Fórum dos
Gerenciadores de Transporte de Minas Gerais. Isso ocorreu em setembro e
outubro. Tivemos uma série de reuniões, das quais participaram
representantes de vários municípios. Todos eles eram grandes municípios:
Belo Horizonte, Betim, Contagem, Juiz de Fora, Uberlândia e mais alguns
outros.

A preocupação maior era o prazo de 120 dias para se discutir como os
papéis do Estado e do município - e o Estado sempre foi o gerenciador de
trânsito antes do novo Código - seriam definidos. A grande preocupação do
Governador era a de que tivéssemos a continuidade da autoridade, ou seja,
que no dia 23 de janeiro, no meio de férias, uma semana antes do Camaval.
e depois do Natal - época essa que não foi realmente a mais feliz para se
implantar essa lei - não acontecesse o fato de a Polícia Militar, num
determinado município, multar ou interromper a trajetória de alguém no seu
carro, e aquela pessoa falar assim: não, você não é a autoridade de trânsito
aqui, no município. Quem é a autoridade é a Prefeitura.

Então, essa foi a maior preocupação. Fizemos um esforço considerável.
Conseguimos falar com todos os Prefeitos antes da entrada do novo Código
e acertamos essa questão. Duas semanas antes desses telefonemas, os
Prefeitos já tinham recebido a primeira versão do Convênio, e nesta semana,
eu enviei uma modificação do Convênio que foi proposto no dia 23 de
janeiro. São adequações em vista da própria mudança que o CONTRAN vai
estabelecer. Acho que neste ano vamos ter urna série de modificações nesse
Convêniõ, por causa das novas definições do CONTRAN.

Em relação à questão política, volto à questão da educação. Tenho falado
para muitas pessoas, até para o próprio Cartão e para o pessoal que
trabalhou conosco nas reuniões, que, quando estamos dividindo o valor das
multas entre o Governo e a Prefeitura, podemos estar dividindo o zero,
principalmente nas cidades pequenas, nas cidades onde o trânsito é
organizado, porque, quanto menor a cidade, mais ela é organizada, porque
você conhece todo mundo. Há cidades nas quais você praticamente conhece
todos os que têm carteira e os que não têm carteira. Você sabe a idade da
meninada. Essa, aliás, é unia das vantagens das cidades menores, das
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cidades realmente mais pacatas. Vive-se melhor, exatamente por causa
disso. O próprio cidadão é um fiscal automático e pode dizer: olha, seu filho
estava dirigindo o carro. Ele andou barbeirando e passou em cima do
passeio.

Eu sou de Beto Horizonte e meu pai é de Rio Preto, na Zona da Mata. Uma
vez eu, que não era habilitado, dirigi o carro lá e todo o mundo deu notícia: o
Zé Henrique estava andando de carro lá na praça. Por quê? Porque a cidade
é pequena e, quanto menor ela é mais fácil é o controle. Temos recebido dos
Prefeitos a adesão total, porque eles têm percebido que a preocupação do
Governador é com a autoridade de trânsito - sobre o que já falei aqui - e com
a educação. Temos realmente de aproveitar esse ano de transição entre a
legislação anterior e a atual e esperar o CONTRAN com muita paciência -
não vamos açodar o CONTRAN - para que ele possa perceber todas as
realidades, perceber realmente o que a lei não pôde definir ou que a lei
eventualmente tenha definido com muito rigor, como é o caso dos meninos

-no banco de trás. Se uma pessoa tem cinco filhos, ela tem de protegê-los da
melhor maneira, também quando vai andar na caminhonete. Ou será que a
solução é que se proíba o uso da caminhonete no Brasil? São coisas desse
tipo que aconteceme acredito que os Prefeitos irão entender.

Em termos de números, já tenho mais de 70% dos convênios assinados.
Estou fazendo um levantamento agora para depois do carnaval. Estamos no
Brasil, e o Brasil começa a funcionar bem somente após o carnaval.

Marquei a data de 9 de março para que a minha assessoria faça um
levantamento com todos os administradores regionais. Temos 25 regiões
administrativas no Estado, e essa divisão tem-me auxiliado muito, pois
consegui falar com todos os seus Prefeitos por meio de conversas
organizadas e dos comandos da Policia Militar e das delegacias de policia de
trânsito.

Graças a essa descentralização, -conseguimos, em dois ou três dias,
conversar com todos os Prefeitos. Acredito que, por volta do dia 15 de
março, ou seja, daqui a um mês, vamos ter números. Obviamente, alguns
Prefeitos disseram que não vão assinar, pois vão se organizar.

A lei manda isso, e eu estou apostando neles. Cada município que se
organizar é um tento para a lei, é um tento para a nova legislação.

O Sr. Presidente - Duas perguntas semelhantes. Urna, do Deputado
'	Ambrôsio Pinto, dirigida ao Dr. Raimundo Inácio: 'Quando o motorista de um
: Deputado ou de um empresário, mesmo em carro particular, comete uma

infração, quem perde o ponto: o motorista ou o proprietário do carro? E
quem paga a multa?"

A outra pergunta é da Maria Cristina, que se dirige ao Cel. José Guilherme:
'Se alguém possui um veículo mas não o está dirigindo e o veículo é
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multado, terá como recorrer para que a multa seja imputada a quem
realmente a cometeu, ou a multa será automoticamente imputada ao
proprietário?"

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - A multa sempre será paga pelo
motorista infrator. Uma das últimas resoluções do CONTRAN trouxe o
modelo do impresso que será enviado junto com a notificação de multa para
que o cidadão informe qual foi o motorista que cometeu a infraçãõ.

Trata-se de uma questão muito bem colocada, porque nem sempre o
motorista é identificado. Haverá que identificá-lo, e o que o legislador quer é
exatamente isso. Tanto isso é verdade que está previsto que a pessoa física
ou a jurídica que não informar, no prazo de 15 dias, quem era o motorista
infrator, ou seja, que não devolver a papeleta que acompanha a notificação,
não só assumirá a multa, como esta será aplicada em dobro e multiplicada
por quantas vezes houver reincidência durante o ano. Nesse caso, é punido
o proprietário que deixar de informar. O que se quer é identificar o motorista
infrator, para que ele seja responsabilizado.

O motorista de autoridade pública ou empresarial tem que ficar atento,
porque, se estiver obedecendo a uma recomendação de quem ele está
conduzindo para exceder a velocidade, seu patrão pode se dispor a pagar a
multa para ele. Mas é o motorista que perderá os pontos. Então, ele que
procure cumprir bem o seu dever.

O Cel. José Guilherme do Couto - Maria Cristina, o Dr. Raimundo falou
que a multa é dirigida sempre ao infrator. Isso é verdade. Quem não comete
a infração não pode ser apelado por nada.

Vou citar casos em que quem vai pagar é o dono do carro: entregar a
direção a pessoa que não possua a carteira nacional de habilitação ou a
permissão para dirigir; conduzir veículo que não esteja registrado e
devidamente licenciado - quem deve registrar e licenciar o veículo é o seu
proprietário -; conduzir veículo sem equipamento obrigatório ou estando este
ineficiente e inoperante - alguém que empresta o carro com extintor de
incêndio vencido, por exemplo, é que será multado. O proprietário é
responsável pela manutenção de seu carro em condições de operação.

Há multas que vão atingir o proprietário, apesar de ele não estar dirigindo
naquele momento. Mas é ele o infrator. A responsabilidade por qualquer erro
é limitada à pessoa que o cometeu.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita mais uma vez aos participantes e
debatedores que sejam precisos e objetivos em suas intervenções, uma vez
que temos um grande número de pessoas que desejam participar
diretamente ou por telefone, em especial por telefone.

Pergunta feita por um policial, dirigida ao Dr. Marcelo Leonardo: co
condutor que atropela e socorre a vítima, após prestar o socorro, deve ser
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conduzido à Delegacia de Polícia?".

O Sr. Marcelo Leonardo - Entendo que não. O motorista que presta socorro
à vítima não pode ser, preso em flagrante. Ele deve ser identificado. A
Policia deve encaminhar essa ocorrência , para que se faça o termo
circunstanciado, que será encaminhado ao Juizado Especial Criminal. A
norma instituiu que a prestação de socorro evita a prisão em flagrante,
exatamente para que seja permitido o gesto de solidariedade humana.

O Sr. Presidente - Pergunta da estudante Paula Cristina de Abreu Amoiim
ao Dr. Antônio Carlos Pereira: "A pessoa infratora deve tomar conhecimento
da infração no próprio local?".

O Sr. Antônio Carlos Ramos Pereira - O Código diz que,
preferencialmente, o condutor deve ser informado. Houve grande polêmica
com relação a isso quando o Código estava em debate no Congresso
Nacional. Havia uma corrente que dizia que necessariamente a notificação
deveria ser entregue pessoalmente. Mas há aquela situação paradoxal: o

-sujeito fecha o carro, vai cuidar da vida, e o policial de trânsito tem que
passar o dia esperando que ele retome para notificá-lo. Isso é absurdo.
Assim também nas situações de excesso de velocidade, porque hoje temos
tecnologia para suprir a presença do ser humano naquele local. Os radares
detectam com muita propriedade. O Código diz preferencialmente. Se não
for possível, e na maioria dos casos não o é, ele receberá a notificação em
casa.

Só uma observação: se a pessoa mudou de endereço e não comunicou a
notificação continua valendo.

O Deputado João Batista de Oliveira - Gostaria de fazer um comentário e,
ao final, duas perguntas.

Quero saudar a chegada do novo Código de Trânsito, principalmente
porque temos visto a preocupação do cidadão que procura cumprir seus
deveres, uma vez que o Código vem para punir os assassinos do trânsito.

Sou fundador e Presidente de uma associação que reúne 15 mil pessoas
com alguma deficiência, milhares delas vítimas de acidentes de trânsito,
como aquele que ocorreu em Belo Horizonte, quando um carro atropelou
cinco crianças, matando três e mutilando duas. Hoje essas crianças
freqüentam a nossa associação, praticam esportes, mas são mutiladas do
trânsito.

Quem saudar o novo Código nesse aspecto, porque acho que as juntas
vão julgar o cidadão que foi apenas um infrator. Tenho uma preocupação
quanto àquilo que não está ligado à atitude do cidadão. Por exemplo, em
uma viagem, uma lanterna do cairo se queima e o motorista perde pontos
pelo incidente. Atitudes como fila dupla, embriaguez e pegas devem ser
punidas.
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Nós convivemos com a tragédia na Associação Mineira de Paraplégicos.

Eu e todos os fundadores da Associação convivemos com os familiares de
pessoas vítimas da tragédia do trânsito.

Então, queria saudar o Código nesse aspecto. O Dr. Marcelo fez um
comentário técnico e jurídico perfeito. Temos de encontrar uma fórmula, Dr.
Marcelo, para que não se encontrem brechas legais que evitem a punição
dos que têm dinheiro, dos que podem contratar grandes advogados. Os
pobres, que não podem pagar advogados, se atropelam alguém, vão para a
cadeia. Temos de encontrar uma fórmula de realmente punir as pessoas,
pois é necessário coibir os assassinatos no trânsito.

Gostaria de fazer uma pergunta ao representante do DETRAN-MG e ao
Cel. José Guilherme. Temos uma preocupação muito grande com as
empresas de ônibus. Conhecemos o "lobby" que fazem e sabemos como são
fortes. Na zona rural, o grande transporte coletivo é o caminhão leiteiro. Em
qualquer porta de cooperativa, de caminhões com 20 roteiros diferentes
descem cerca de 30 passageiros. E esses caminhões pegam o asfalto depois
que saem da zona rural. Quanto aos ônibus de lá, são menos confiáveis que
os caminhões, pois já estão caindo aos pedaços. Então, o que podemos
fazer com o transporte das pessoas que não têm a altemativa de um
transporte coletivo digno? Pergunto ainda ao Cel. José Guilherme se o
agente que vai aplicar o Código estará preparado para responder aos
questionamentos de um cidadão bem informado.

O Sr. Marcelo Leonardo - Gostaria de observar ao ilustre-Deputado João
Batista de Oliveira que o Estado de Minas Gerais tem condições de resolver
uma de suas preocupações. Aproveito a presença do ilustre Secretário José
Henrique Portugal para, como Presidente da OAB-MG, pleitear do Governo
de Minas Gerais a solução dessa questão. Se há pessoas que podem
constituir advogados particulares para sua defesa, aqueles que não podem
fazer isso devem ter direito a uma boa e eficiente assistência jurídica gratuita
por meio da Defensoria Pública. O Estado de Minas Gerais pode e deve
valorizar a Defensoria, melhorando a remuneração dos Defensores Públicos
num primeiro plano. Estamos hoje com 380 bacharéis aprovados em
concurso para Defensor Público, e há 300 cargos criados. Esperamos que o
Governo do Estada faça a nomeação desses Defensores Públicos para que
qualquer cidadão, rico ou pobre, tenha o direito de defesa nas Minas Gerais.

O Cel. José Guilherme do Couto - Deputado, é importante a colocação
feita por V. Exa. Essa realidade existe, sim, como é também real que a
Polícia Militar está em todos os recantos do vasto território mineiro,
convivendo com cada particularidade cultural e adaptando-se a elas dentro
do possível, desde que não se cometam contravenções, crimes ou abusos.

0 senhor fez uma colocação muito importante. Vamos discutir aqui se
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haverá multa no caso, por exemplo, de uma lanterna queimada? Isso diz
respeito ao final da linha, quando o policial abordar alguém que cometer uma
infração de trânsito. Eu sou um pouco da roça e gosto de lembrar uns
ditados populares. Existe um que diz assim: "Ladrão não começa roubando
um milhão; começa roubando um tostão". E da lanterna queimada que se
chega, em tese, ao avanço de sinal, ao excesso de velocidade e ao
atropelamento. Penso que não podemos partir dessa idéia. Em primeiro
lugar, a lei é generalizada. Em segundo lugar, se deixarmos que o guarda de
trânsito decida o que vai e o que não vai multar, tenho certeza de que
teremos problemas de corrupção. E temos de combater isso.

A mim, como integrante da força pública, que seja o Coronel ou que seja o
Soldado, compete executar o que está na lei. E a lei é sábia. Quando se
coloca que o Estado tem que notificar o autuado no prazo de 30 dias e que o
autuado tem direito a ingressar na JARI com a defesa prévia antes depagar
a multa, é justamente o Estado procurando impedir que o seu agente - não

-estou dizendo que é só o Soldado, pode ser o Coronel - na ponta da linha
comece a agir assim: esse cidadão está com a família, queimou a lanterna
agora, mas o senhor sabe que, com as lanternas traseiras queimadas, em
qualquer tipo de veículo à noite, provoca acidente, sim. Então, acho que não
é por aí. As .JARIs devem ter condições de julgar e julgar bem. E ao guarda,
lá no final da linha, compete fazer a lavratura daquele auto, sem abusar da
sua autoridade, da sua força, sobre qualquer cidadão que seja: Deve tratar
bem a todos.

Com relação à formação do agente que vai aplicar o novo Código,
estamos, sim, todos nós, em fase de reciclagem com relação ao Código de
Trânsito Brasileiro. Temos alguns doutores e podemos citar alguns se
quisermos. Mas a turma que pega no pesado está em fase de reciclagem,
sim. Pode até haver momentos em que haja discussão. Mas não cabe ao
guarda ficar discutindo demais. Por - isso está previsto no Código que, se
houver dúvidas, vamos discutir. Onde? Sentados, numa sala, com aquelas
pessoas que já estudaram mais o Código, que na certa vão estar imbuídas

- - de boa-vontade e bom-senso para fazer prevalecer o direito.
O Secretário José Henrique Portugal - Respondendo à questão colocada

pelo Sr. Marcelo Leonardo, na opinião do Governo, o Estado está bem
atendido, dentro das suas possibilidades atuais, num País que está em
mudanças na sua estrutura econômica. Em relação ao concurso, realmente
existem esses 300 bacharéis, mas temos de lembrar aqui qual é o objetivo
do concurso. Quando se faz um concurso e as pessoas conseguem passar
naquele teste, conforme colocado no edital, isso não significa
necessariamente que se tem a obrigação de nomear a totalidade das
pessoas. No caso dos Defensores Públicos, há a preocupação do
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Governador em atender não só aos grandes centros. Naturalmente, a
maioria das pessoas gostaria de trabalhar na Capital ou nas cidades maiores.
O que está em discussão no Governo é exatamente a locação dos
Defensores Públicos nas 285 comarcas. Temos 853 municípios e 285
comarcas, se não me falha a memória. Isso é que está sendo analisado, e
acredito que, nos próximos dias, vamos ter a nomeação daquelas pessoas
que acharmos que podem melhorar um pouco a situação. Posso assegurar
que -esse é um assunto que está em discussão permanente dentro do
Governo. É só esse esclarecimento.

O Sr. Presidente - Duas perguntas, a primeira de Mauro, de Belo
Horizonte, dirigida ao Cel. José Guilherme: "Quais os equipamentos -que
passarão a ser obrigatórios para as bicicletas? O condutor tem de usar
capacete?" A segunda pergunta-vem de Nilson, lá de Iburutama. São Paulo,
dirigida ao Sr. Antônio Canos Pereira: "E obrigatório o uso de capacetes e
cintos de segurança nas cidades de até 20 mil - habitantes? Essas
determinações estão sendo obedecidas?" Primeiro o Cel. José Guilherme.

O Cel. José Guilherme do Couto - Os equipamentos para bicicletas são
explicitamente os que vão dar segurança ao cidadão que está usando aquele
veículo. É o capacete, para defender a sua cabeça, porque existem vários
exemplos de pessoas que têm concussão cerebral e fratura de crânio em
razão de tombo de bicicleta. Outro equipamento é o espelho retrovisor, que
permite à pessoa verificar o que vem atrás dela sem ter que ficar virando
para trás, porque se olha para trás não olha para a frente e vai acabar
batendo. Outros equipamentos são o farolete, o pisca-pisca, essas luzes que
chamamos popularmente de olho-de-gato, de tal forma que a bicicleta seja
um veículo mais visível, principalmente à noite.

Eles vão refletir os faróis dos carros, transformando a bicicleta num veículo
mais visível. Então, os equipamentos de bicicleta são mais de segurança
para o usuário.

O Sr. Antônio Canos Ramos Pereira - O Código vale para todos os
brasileiros e para todo o Brasil. Ele não estabelece distinção de limite
populacional das cidades. Logo, o cinto de segurança é obrigatório em todo o
território nacional. Os capacetes para os passageiros de motocicletas são
obrigatórios também em todo o território nacional, mas não o são no caso do
ciclista. Diria que essas normas estão começando a ser obedecidas.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr.Presidente, sinto-me gratificado
quando vejo o acompanhamento dessa conferência pelos telespectadores de
Belo Horizonte por meio do canal do Legislativo, canal este que tive
oportunidade de criar há dois anos. Tinha a certeza do absoluto sucesso ao
transmitir os trabalhos da Assembléia Legislativa na casa dos belorizontinos.
Cada vez mais, estamos crescendo. Com a colaboração de V. Exa.
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estaremos fazendo isso por meio de satélite para todo o Estado de Minas
Gerais.

Quanto ao uso do bafômetro, foi constatado que o motorista não é
obrigado a fazer uso dele, mas pode ser levado para a Medicina Legal.

A segunda é quanto ã preocupação do Prefeito da cidade do Serro,
Adelmo Lessa. Ele diz que o comércio local caiu, porque os moradores dos
distritos estão com medo de ir ao centro da cidade. Falta, na minha opinião,
uma campanha para esclarecer a população. O número de carros antigos
que ali transita é muito grande, e a Polícia Militar vem fazendo "blitz"
constantemente.

A terceira é um pedido ao Calão e ao Secretário José Henrique Portugal
em nome de Belo Horizonte. O Código vai ajudar muito no trânsito de Belo
Horizonte, mas precisamos urgentemente de obras. A cidade vai parar se
não forem feitas essas obras. Qualquer campanha sem obras fica difícil. Há
oito anos, quando ainda Vereador da cidade, fiz um projeto por meio do qual

-deveria ser multado o motorista que jogasse lixo fora do carro. Hoje vejo isso
no novo Código Brasileiro de Trânsito. Quem lembrar que Belo Horizonte vai
parar sem obras. Fica aqui o apelo de Belo Horizonte nesse sentido.

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - O novo Código estabelece que, nos
casos de acidente de trânsito ou quando houver suspeita de que o condutor
esteja embriagado, este seja submetido ao bafômetro, mas não estaria
constitucionalmente obrigado a fazer prova contra si mesmo. Como o policial

- haverá de cumprir essa determinação da lei? Entendemos que a negativa o
colocaria em desobediência a uma ordem legal. De qualquer forma, a
orientação que tem sido dada aos nossos companheiros da Policia Militar é
que o motorista que recusa o bafômetro seja levado à presença da
autoridade policial, que haverá de convencê-lo ou encaminhálo à Medicina
Legal para o exame de sangue ou de urina, o que também ele poderá
recusar. Se isso acontecer, ele deverá se submeter ao exame clínico, porque
a lei deverá ser cumprida. Pediria a participação do Dr. Marcelo Leonardo.

O Sr. Marcelo Leonardo - Já tive a oportunidade de afirmar, numa palestra
feita a pedido de V. Exa., o seguinte: embora a lei diga que o motorista deve
se submeter ao bafômetro, em face da Constituição Federal, ninguém é
obrigado a soprá-lo. O texto constitucional não tolera que a pessoa se auto-
incrimine. Daí,, entendemos que a norma que obriga a submissão ao
bafômetro afronta a Constituição. Em razão disso, no nosso modo de pensar,
não há o crime de desobediência do art. $30 no ato de a pessoa que se
recusar. Ela pode ser levada, sim, ao Instituto Médico Legal para ser
submetida ao exame. Mas já tive a oportunidade de debater com os médicos
do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, e nenhum deles tem a coragem
de extrair sangue ou urina de qualquer pessoa se ela não consentir. Eles não
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vão pôr a mão em nenhum paciente contra a vontade dele. O modo de fazer
prova da embriaguez não é apenas por meio do bafômetro ou do exame de
laboratório. A justiça aceita com freqüência, como prova de embriaguez, a
prova testemunhal ou o mero exame clínico em que o médico faz contato
com a pessoa, avalia o seu hálito, escuta a sua voz, observa a sua
coordenação motora e, portanto, tem condições de afirmar se ela apresenta
ou não sinais de embriaguez. Testemunhas também podem dar essa
informação. Então, não se deve considerar limitadamente que a única prova
da embriaguez é o bafômetro, até porque ele é meramente indicativo. Há
informações técnicas de que o bafômetro pode errar, pois existem
medicamentos que não são próprios da alcoolemia, que podem dar
resultados positivos. Então, ele é meramente indicativo. Precisamos ter a
consciência de que a prova não-é só por meio do bafômetro ou do exame de
sangue ou urina.

O Sr. Antônio Carlos Ramos Pereira - Apenas gostaria .de dar uma opinião:
o grande risco das ditaduras é o guarda da esquina. Quando começamos a
trabalhar com temas mais nebulosos, acho que a orientação tem de ser
clara. Se há dispositivo constitucional, vamos colocá-lo em prática. No limite
que sobra, a pessoa tem de fazer o tradicional W. Se ela não der conta de
fazê-lo, é porque está mim mesmo. Ai é outra conversa.

Deputado Alencar, parece-me -conversava aqui com o Dr. Marcelo - que o
problema no Serro não é exatamente o medo de as pessoas irem lá e serem
multadas. Se não me falha a memória, no Serro não há faixa de pedestre,
então, não há problema se a pessoa atravessar fora dela. O que deve estar
ocorrendo no Serro - como a estatística que o Dr. Raimundo apresentou no
início dos trabalhos - é que há um grande descompasso entre o número de
veículos no Estado e o número de motoristas habilitados. Conhecemos muito
mais motoristas sem carro, mas quando vamos olhar os números, essa
situação se inverte. Em Minas Gerais temos dois veículos para cada
motorista. O que deve estar acontecendo no Serro, como em várias cidades
do Estado, é que lá as pessoas não têm habilitação. E o Código está aí para
isso, parã elas se habilitarem.

Por fim, gostaria de dizer que, particularmente, fico incomodado com o
discurso genérico sobre obras. Vamos ter que discutir quais são as obras;
primeiro, porque Belo Horizonte não vai parar. Então, vamos deixar de
terrorismo. Segundo, como diria o Governador Jayme Lemer, ex-Prefeito de
Curitiba - fico à vontade para citá-lo, pois ele não é sequer do meu partido -,
o viaduto é a menor distância entre dois engarrafamentos.

Realmente, Belo Horizonte precisa de algumas obras, como a do metrô.
Isso é fundamental para o trânsito e a qualidade de vida da cidade, para a
qualidade do transporte da população de Belo Horizonte e da Região
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Metropolitana. Há algumas obras que sem dúvida alguma são necessárias.
Agora, não podemos desejar uma cidade voltada para o automóvel; ela tem
de ser voltada para o ser humano.	--

Quero viver num complexo onde a sociabilidade prevaleça.
O Cel. José Guilherme do Couto - Sr. Presidente, o Deputado citou a

Polícia Militar, quando se referiu à cidade do Serro. Gostaria de dizer que o
Carlão, em princípio, pode ter razão. Devem ser pessoas sem carteira, com
exame de saúde vencido ou com um carro tão velho que não tenha
condições de uso. Há a nossa diretoria, além dos outros comandos
intermediários regionais, à disposição do Prefeito do Serro para qualquer
esclarecimento, caso seja algo diferente disso que estamos falando. O nosso
telefone é 239-2180. Estamos à disposição dele se estiver acontecendo algo
que não foi citado.

Agora, se a blitz" da PM estiver parando pessoas que não têm problemas
de carteira vencida, de exame de saúde vencido ou de veículo sem condição

-de uso, estaremos à disposição para verificar o que está havendo de errado.
Tenho certeza de que com a própria companhia do Serro ele acerta esses

aspectos. Agora, se for carteira vencida, exame de saúde vencido ou falta de
condição de uso do-carro, a lei está aí para ser cumprida.

O Sr. José Henrique Portugal - Caro Deputado Alencar da Silveira Júnior,
grande Vereador de Belo Horizonte, que me faz lembrar os meus tempos de
Prefeitura, estou de acordo com o Carlão. Não podemos fazer uma cidade
voltada para o automóvel; temos de desconcentrar a população. Em Belo
Horizonte estão apenas 12% da população de Minas Gerais. Na Região
Metropolitana estão 22%, enquanto o Rio de Janeiro tem 70%, e São Paulo,
50%.

A Lei Robin Hood, duramente defendida pelo senhor e por todos os
Deputados desta Casa, aprovada por 77 a 0, tende a transformar Minas
Gerais num Estado com melhor distribuição de renda, na medida em que
cada município recebe um pouco mais e começa a fazer as suas obras,
evitando-se, com isso, que as pessoas venham buscar os centros maiores,

-- as cidades médias.
Além disso, Belo Horizonte não tem sido esquecida pelo Governo do

Estado. Como o Carlão disse, temos de discutir obras específicas, numa
cidade deste tamanho. Quero lembrar a iluminação do anel rodoviário - que
custou aproximadamente R$10.000.000,00 - pela CEMIG, empresa do
Governo do Estado, que, realmente, continua sendo do Governo do Estado.
Além disso, tivemos o PROSAN, com um investimento de

R$307.000.000,00, na Região Metropolitana, com efeito maior em Belo
Horizonte e Contagem. Foram três grandes avenidas: uma ligando o CEASA
à Toca da Raposa; a outra ligando a Av. Cristiano Machado a Santa Luzia, e
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a terceira ligando o Bairro Betânia à Av. Amazonas, numa região
completamente nova, carente de urbanização. São três grandes avenidas.

Além disso, quero lembrar o esforço do Governo do Estado, e
particularmente do Governador, ex-Prefeito de Belo Horizonte, com relação
ao metrô. Acredita-se que até o final deste ano a Estação de São Gabriel,
perto do Bairro São Paulo, no caminho de Santa Luzia, já tenha sido
inaugurada. E as obras de Venda Nova continuam.

Estou de acordo com- -o Cartão. Vamos discutir obras específicas. Ele
estava citando aqui o caso da Lagoinha. Estamos discutindo com a BHTrans
e o DER-MG urna forma de aproveitar melhor o espaço que o Governo do
Estado desapropriou na antiga Praça Vaz de Meio. Podemos aproveitar
aquele espaço construindo um melhor acesso para a Av. Pedro II e para a
Av. Antônio Carlos. Um viaduto será o melhor caminho entre esses dois
co n g estio n a m e ntos

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria Natália, de Nova Almeida, Espírito
Santo, dirigida ao Cel. José Guilherme: "A carteira provisória permite que o
condutor dirija o veículo por rodovias estaduais e federais?".

O Cel. José Guilherme do Couto - Penso que essa resposta fica melhor se
dirigida ao Sr. Raimundo. Poderia respondê-la. E claro que a carteira
provisória tem validade. O Sr. Raimundo pode complementar.

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - Acho que o Cel. José Guilherme já
respondeu. A resposta é sim. Trata-se de uma habilitação provisória, com
validade de um ano. A pessoa só conseguirá trocá-la pela habilitação
definitiva após um ano sem cometer nenhuma infração gravíssima ou grave
e, ainda, sem ser reincidente em infração média, mas ela tem validade como
se fosse a própria carteira e permite á pessoa dirigir em qualquer lugar.

O Sr. Presidente - O engenheiro de segurança do trabalho Humberto Luiz
Piá, da Fiat Automóveis S.A., faz duas perguntas ao Diretor do DETRAN.
"Qual a categoria de habilitação necessária para a condução de veículo
industrial, tipo empilhadeira e trator elétrico com reboque, nas dependências
da empresa? E necessária a autorização do órgão de trânsito para a
condução desses veículos nas dependências da empresa?"

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - Essa questão está sendo muito
estudada, porque, se não a olharmos com muito bom-senso e equilíbrio,
poderemos criar um verdadeiro problema social. O sindicato dessas
empresas ligadas à área de terraplenagem e dos tratoristas, de modo geral,
que tem.25 mil filiados, deparou, de uma hora para outra, com essa nova
exigência. O legislador, agora, exige a carteira "C" para o condutor de
veículos desse tipo. Então, como se pode exigir, de uma hora para a outra, a
letra C" de um cidadão, que já trabalha há 15 ou 20 anos em uma empresa,
asfaltando as ruas da cidade ou que mora na periferia das cidades do interior
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e que, eventualmente, entra na cidade, levando uma pequena parte da
produção de sua fazenda? Essa é uma situação muito difícil, porque, para
conseguir a letra C", é preciso que a pessoa tenha um ano na GB". Então,
não haveria nem como habilitarmos esses 25 mil cidadãos com a letra 0W,
sem que eles passassem durante um ano pela

Agora, o legislador fala em via pública. Admito que, num primeiro
momento, dentro das indústrias, não há necessidade disso. Mas trata-se de
um problema que estamos discutindo, e ainda haveremos de manter um
entendimento com nossos companheiros da Polícia Militar, porque essa, sim,
é uma questão que terá de ser examinada com extremo bom-senso, pois, do
contrário, poderemos criar um problema social. Até porque, se, no interior, o
fazendeiro se preocupar em criar facilidades para o seu tratorista habilitar-se
com a letra C", o que esse fará logo em seguida é pedir as contas e tomar-
se um motorista, não mais um tratorista.

O Sr. Presidente - Outra pergunta dirigida ao Sr. Raimundo Inácio, feita por
-Sônia Vasconcelos, de Belo Horizonte. "E permitido aos motoristas usar
chinelos, tamancos e calçados semelhantes? Há pessoas falando na
proibição do uso de sandálias e sapatos de salto. O que o Código realmente
permite e proíbe? Pode-se dirigir descalço?"

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - Sobre isso, há certa controvérsia. Na
legislação anterior, o legislador proibia que se dirigisse calçado
inadequadamente. A interpretação literal dessa proibição seria a de que o
cidadão deveria estar sempre calçado adequadamente. Agora, o legislador
fala em calçado que se ajuste adequadamente ao pé, ao formato do pé, e
que tenha uma proteção no calcanhar. Então, a sandália havaiana, que não
tem nenhuma proteção, poderia dificultar o controle dos pedais; portanto,
acho que não há como admiti-la. Já a sandália do tipo franciscana, com a
proteção traseira, evidentemente não acarretaria dificuldades e, portanto,
não haveria problemas em usá-la. Agora, quanto a dirigir descalço, entendo
que isso não é permitido, porque, mesmo na legislação anterior, que evoluiu
- e evoluir é para melhor-, isso não era permitido. Então, se antes já não se
permitia, agora muito menos. Mas essa não é uma interpretação definitiva.
Temos recebido muitas perguntas a respeito de se dirigir descalço, e vamos
encaminhar essa consulta à assessoria jurídica do DENATRAN, porque
nosso entendimento é ode que isso não é permitido.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, gostaria de dirigir minha
pergunta primeiro ao Sr. Marcelo Leonardo. Mas antes quero saudar
parabenizando os que promoveram não somente este debate, mas
especialmente o novo Código de Trânsito Brasileiro. O Brasil já precisava,
há muito tempo, de um novo código de trânsito. Embora para alguns ele
possa parecer severo, quero dizer que cremos piamente que as leis não são
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para terror quando se faz o bem, mas sim quando se faz o mal. Então, se
fizermos o bem, teremos, ao contrário, o louvor e os benefícios de uma lei.
Cremos que esse novo Código de Trânsito vai contribuir muito, não somente
para dar tranqüilidade àqueles que transitam nas ruas, nas estradas de nosso
Estado e do nosso País, mas também para educar o nosso povo, que tem
tudo e precisa chegar a uma condição de povo de Primeiro Mundo, inclusive
na educação.

Entretanto, a minha pergunta, Sr. Marcelo Leonardo, é quanto a ser
considerada infração gravíssima dirigir alcoolizado. Como se provar que o
motorista está alcoolizado se, segundo V. Exa., ele pode se recusar a soprar
o bafômetro? Nenhum médico, na pesquisa de V. Exa., colocou-se à
disposição para examinar o sangue. Já que o motorista supostamente
embriagado pode se recusar a- fazer o teste do bafômetro, não se tomou
inócua a lei, uma vez que ela não pode ser aplicada? Não pode haver
provas, pelo fato de o cidadão, se quiser, se recusar a se submeter a todas
as provas que poderiam incriminá-lo? Se continuar assim, não seria melhor
suprimir esse artigo tão importante ou fazer uma reforma, não digo na
Constituição, mas até nas interpretações da lei, porque se tomou inócua essa
parte da lei tão importante, que considera gravíssimo o fato de o cidadão
dirigir alcoolizado? Como é que o guarda vai lavrar uma multa, se o cidadão
disser que não estava alcoolizado e se recusar a provar que não estava
alcoolizado? A pergunta está até no campo do Direito. Não sou advogado,
sou um teólogo, sou um Deputado e um cidadão que quer aprender. Não é
um princípio também do Direito que quando a prova é pública, é notória,
compete ao acusado provar o contrário? E ele, evidentemente, só provará o
contrário submetendo-se aos exames que provem que ele está ou não
alcoolizado? É a minha pergunta.

O Sr. Marcelo Leonardo - Sr. Deputado Raul Lima Neto, assim como V.
Exa., entendo que a conduta de dirigir embriagado é gravíssima, constitui
cume e merece punição. Sem dúvida nenhuma, uma das maiores causas
dos graves acidentes de trânsito é a combinação entre álcool e volante O
que observo é que temos princípios fundamentais de proteção à pessoa
humana na nossa Constituição, e esses princípios fundamentais constituem,
inclusive, cláusulas pétreas, isto é, só podem vir a ser modificados por uma
Assembléia Nacional Constituinte. Esses direitos têm que ser respeitados
porque são garantias fundamentais do estado democrático de direito. Daí
porque afirmamos que o motorista tem o direito de se recusar a se submeter
ao bafômetro e a fornecer material para o exame de laboratório: sangue ou
urina. Todavia, é importante observar que isso não exclui a possibilidade de
se ter uma prova do estado de embriaguez aceita pacificamente pela justiça.
0 chamado exame clínico, feito pelos médicos, não necessita da coleta de
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qualquer material, basta que o médico converse, examine, observe a
conduta do motorista para dar um resultado acerca de seu estado ou de sua
embriaguez.

E válida a prova testemunhal, como as pessoas que estavam presentes no
momento da infração. Os próprios policiais podem ser ouvidos como
testemunhas. Observo ainda a V. Exa. que nossa Constituição diz que toda
pessoa acusada se presume inocente enquanto não houver contra ela
sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, a presunção
constitucional é de inocência. Ninguém tem que ser presumido culpado, não.
Tem que haver prova para que haja condenação.

O Sr. Presidente - Pergunta feita pelo Sindicato dos Empregados de Auto-
Escolas: "Como os instrutores podem ensinar corretamente, não sendo
criticados, no que se refere a parar ou estacionar em fila dupla para troca de
alunos? E do conhecimento de todos os presentes e ouvintes, principalmente
dos motoristas, a dificuldade de se encontrarem locais para estacionamento.
Diante de tal situação, pergunto se a BHTrans poderia solucionar a situação,
por exemplo, estabelecendo prioridades de embarque e desembarque para
auto-escola".

O Sr. Antônio Carlos Ramos Pereira - Dependendo da abordagem que
temos do Código, o risco é enxergá-lo através das exceções. Isso vai nos
levar ao pior dos mundos. A BHTrans fez uma reunião com o Sindicato dos
Transportes de Carga, com a Câmara de Dirigentes Lojistas, com a
Associação Comercial e com a União dos Varejistas de Belo Horizonte, e
todos foram unânimes em elogiar o Código. Ato continuo, como vamos abrir
o famoso'jeitinho" para nosso caso? O Sindicato dos Taxistas reiteradas
vezes tem se manifestado acerca disso. O táxi tem que pegar o passageiro e
tem que pegar onde lhe aprouver. Há poucos dias começaram as aulas e os
pais diziam: "afinal de contas, tenho que trazer meu filho à escola". As vezes
a gente vê um "mondrongão" de 1,80m, e a mãe tem que levar o menininho
à escola. Não tem onde parar e tem que parar na fila dupla. Se a ótica for
essa, o Código vira letra morta. O que se objetiva com ele não vai ser
alcançado. Creio que o princípio tem que ser invertido. Temos um pais com
problemas estruturais. Escamoteá-los é fugir deles. De nossa parte - falo
pela Prefeitura de Belo Horizonte, pela BHTrans -, a disposição é total para
buscar pactos para enfrentar essas questões especificas à luz do Código.
Porta de escola, por exemplo, temos um caso. A criança é pequena e não
pode ser largada no meio da rua. O que, impede, no caso das escolas
privadas, de mensalidades caríssimas, que fiquem pessoas nas portas para
receber as crianças? O que impede que escolas que têm áreas externas
façam ali um espaço que agilize o embarque e o desembarque? O que
impede que muitas famílias que pagam mensalidades caríssimas façam
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opção pelo transporte escolar , público? É muito melhor e mais seguro. Os
motoristas são profissionais nessa área. Vamos ter de buscar soluções.
Áreas de carga e descarga são um caso típico. Já tive inúmeras situações
em que o comerciante reclamava a ausência de área de carga e descarga.
Ficamos em 1995 discutindo isso com o comércio e as empresas de
transportes, mas quando regulamentávamos a situação, ficava toda alterada
a regulamentação. Na verdade, ele queria o estacionamento para chegar lá e
parar o seu carrinho, não queria para o cliente. Não era para carga e
descarga. Nas auto-escolas acontece a mesma coisa. Temos total interesse
em discutir, mas não é dizendo que é permitido às auto-escolas parar em fila
dupla, ou que se pode parar em qualquer lugar, no caso dos táxis. O
pressuposto tem que ser outro.

Por esse caminho - insisto monotonamente - de trabalhar em sessões,
vamos, na verdade, fazer do Código letra morta. Agora, para discutir,
estamos absolutamente à disposição.

O Sr. Presidente - A Presidência vai conceder a palavra ao Sr. Sebastião
Alexandre Ramos, advogado.

O Sr. Sebastião Alexandre Ramos - Meu nome é Sebastião Alexandre
Ramos, sou advogado e educador de trânsito há 18 anos. Tivemos a
oportunidade de ver, na semana que passou, uma divergência entre a
Policia Militar e os fiscais designados pela BHTrans. Se realmente já está
havendo uma melhor interação desses novos agentes de autoridade de
trânsito... Gostaria também de aproveitar a oportunidade e dirigir uma
pergunta ao Dr. Raimundo: qual será o mecanismo que os DETRAN5 vão
utilizar para evitar o protecionismo nas retiradas das multas? Há que se
observar que, no Brasil, quem paga multa são apenas as pessoas de menor
poder aquisitivo e as que não têm - desculpem-me o termo - "QI", quem
indicou. È sabido que é preciso realmente encontrar um mecanismo para
evitar isso a qualquer custo, para que realmente tenhamos o mesmo peso e
a mesma medida.

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - Dr. Sebastião, o senhor até=me
assustoi.t porque tenho afirmado que, desde o início do Governo, a
orientação clara que recebi do Secretário foi no sentido de que multa só-se
releva através do meio legal, ou seja, se o cidadão conseguir isso com uma
defesa prévia, o que é um direito dele, inclusive, consagrado na nova
legislação, no art. 281. O aQr, porque ele é rico e é uma autoridade, está
abolido há muito tempo.Posso garantir. É exatamente por isso que, no ano
passado, arrecadou-se R$49.000.000,00, ou seja, todos pagaram as multas.
O que o Código busca é justiça. O controle do talonário está sendo feito com
uma seriedade tão grande, que não há como haver furo. Posso garantir-lhe
que relevar multa fora dos critérios legais não existe na atualidade.
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Estamos dando ao cidadão a oportunidade de se defender, porque esse é

um direito dele, e o Código lhe assegura essa oportunidade. Para o senhor
ter uma idéia, chegamos a receber 200 pedidos de defesa prévia por dia, no
DETRAN, o que é um recurso legal. Não sendo acolhida a defesa prévia, a
pessoa terá que pagar a multa, para, então, recorrer â Junta Administrativa
de Infrações - JARI. No ano passado, foram restituídos pela JARI - muita
gente não acredita, mas faço essa afirmação - cerca de R$500.000,00 às
pessoas que conseguiram sucesso na defesa. Com o novo Código, o mesmo
recurso na JARI não depende do pagamento antecipado. Então, o senhor vê
que abriu-se o leque ao motorista infrator para que ele possa se defender. E,
não conseguindo convencer a defesa prévia, que é feita na assessoria
jurídica ou na JARI, ele terá que pagar a multa. Todos pagam. Isso é uma
coisa que o Governo tem repetido. O próprio Governador repetiu isso muitas
vezes, na imprensa. Em Minas Gerais, hoje todos pagam as multas. Faço
um agradecimento aos Deputados, porque - essa é uma homenagem que

-presto a eles - não fui procurado por nenhum deles, em momento algum,
para relevar multa. Recebi, sim, o encaminhamento de defesa prévia. Esse é
o caminho que a lei prescreve, e é o que está sendo praticado.

O Sr. Antônio Catos Ramos Pereira - Foi feita uma observação inicial
sobre o relacionamento entre os agentes da BHTrans e os da Polícia Militar.
Queria só aproveitar a oportunidade, considerando até o alcance do debate,
para prestar um esclarecimento. Da aprovação do Código, da sanção
presidencial até a entrada em vigor, só nos foi possível começar a fiscalizar
porque havia, entre aspas, um estoque de concursados anterior. Todos
sabem que não se consegue montar um concurso público municipal em três
meses, muito menos chamar as pessoas, treiná-las, fazer o exame médico
delas, etc., etc.

Muitas vezes, responsabiliza-se a prefeitura, dizendo: por que não se
prepararam antes? Porque estamos trabalhando em termos de possibilidades
inúmeras. Dependendo do que fosse eventualmente vetado pelo Presidente
da República, dependendo de artigos que foram definidos à última hora, o

- rumo do Código mudava completamente. Não havia como preparar isso
antes.

Na nossa situação, tínhamos 150 agentes que operavam o trânsito e
cuidavam da fiscalização de transporte coletivo, bem como do transporte
escolar e do táxi, e a eles foram incorporados mais 100, dos quais 50 estão
em fase de treinamento.	-

Essa é uma atribuição nova? E. Há um exercício novo a ser desenvolvido?
Sem dúvida, O nosso pessoal é qualificado. A exigência mínima é o 2 0 grau.
Temos até distorção, o que funcionalmente nos dá dor de cabeça, porque
metade das pessoas que atuam hoje como agentes têm curso superior, o
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que gera frustrações profissionais, etc. São pessoas de urna base teórica
boa, mas conflitos há. Diria hoje, com muita tranqüilidade, que a relação
nossa com a Polícia Militar, em matéria de trânsito, é boa, mas vai ter que
melhorar, porque estamos passando por uma outra situação que impõe um
aprendizado: um da sociedade e um nosso, enquanto órgão público. Antes
prevalecia uma lógica: apenas a Polícia Militar fiscalizava. Agora não é
apenas a Polícia Militar. Numa cidade deste tamanho, até para potencializar
nossos recursos, isso vai ter que ser harmonizado. Estamos buscando isso,
e, sem dúvida nenhuma, podemos melhorar.

O entrevero que você citou seguramente vai ocorrer no futuro. Foi
pequenininho. Depois que um major da PM e um advogado da BHTrans
chegaram, em meia hora tudo estava resolvido.

O Sr. Presidente - Vamos conceder a palavra ao Vereador . Washington
Angelo, que é Vice-Presidente da Câmara Municipal de Paula Cândido.

O Vereador Washington Ângelo - Quero fazer duas perguntas ao Dr.
Raimundo. Dr. Raimundo, recentemente fiz uma viagem ao Rio com a minha
família, esposa e dois filhos, um deles com a idade de cinco anos. Coloquei
ambos no banco de trás, com o cinto de segurança, como manda o Código
de Trânsito. Acontece que, depois de mais ou menos duas horas de viagem,
meu filho de cinco anos dormiu. Ele se deitou de lado, e o cinto pegou em
seu pescoço. Eu o colocava sentado direito, mas ele tomava a deitar.
Chegou um certo momento em que não foi mais possível manter a situação.
Tive de tirar o seu cinto, porque não sabia se dirigia ou se olhava o meu
filho, que estava atrás. Gostaria de saber do senhor como teria de proceder
nesse caso.

A outra questão é a seguinte: sabemos que geralmente todo o mundo, no
final de semana, sai para o interior. Ao chegar ao interior, no domingo há
aquele almoço, aquela caipirinha, aquela cerveja, naquele churrasco, ao qual
a turma vai. Acontece que no outro dia as pessoas precisam viajar para Belo
Horizonte. Quem saber como vão identificar o nível de álcool que está no
seu sangue, porque, de repente, o cidadão pensa: estou bom, bebi ontem.
Assim, volta dirigindo; na barreira, ele é parado, e, ao colocarem o
bafômetro, comprova-se que ele ainda está com álcool no sangue. Ele diz:
se soubesse disso, não viria. Mas ele não sabe o nível de álcool que será
detectado. É a isso que gostaria que o senhor respondesse.

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - No primeiro caso, no meu
entendimento, o senhor fez a opção certa, quando cuidou da direção do
CaTTO. Entre olhar o menino lá atrás nessa situação de emergência ou cuidar
da direção, o senhor tinha de cuidar da direção. O senhor fez a opção cesta.
Quanto ao cinto ter se soltado, se entendi bem, e se o senhor não teve como
manter a criança presa com o cinto, caso o senhor fosse interceptado por
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uma "blitt, o senhor explicaria a situação. Acredito que o policial, diante de
sua explicação, saberia compreender a opção que o senhor fez, porque o
principal, nesse caso, era que o senhor mantivesse a atenção na condução
do veículo.

Muitos cidadãos têm nos perguntado sobre a alternativa de parar no sinal
duas horas da madrugada ou de avançá-lo para não ser assaltado. Não vou
dizer que ele deva avançar o sinal, mas, nesse caso, trata-se de uma
questão de opção. O motorista pode ser multado, mas é para isso que existe
o recurso. Sua argumentação será analisada na instância apropriada, e,
desde que comprove que teve que avançar o sinal para não ser assaltado,
sua multa será retirada.

Com relação á segunda pergunta do senhor, tenho a dizer que é muito
difícil saber se o cidadão está com Smg de álcool por litro de sangue ou com
4mg de álcool por litro de ar expelido pelo pulmão. Isso varia de cidadão
para cidadão, dependendo do peso e do metabolismo de cada um. Mas uma

-coisa eu lhe digo: se o senhor vai a uma festa, vá de táxi; se vai viajar e vai
beber, vá de .ônibus. Evite usar o carro, pois hoje não se deve nem se pode
correr o risco de ser apanhado fora da lei. No caso da bebida, em especial, a
conseqüência é muito grave: desde a multa, que vai a quase 900 UFIR5,
mais ou menos R$873,00, até a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de
1 a 12 meses, além da possibilidade de, dependendo do local em que for
flagrado, ser processado criminalmente e condenado a até três anos de
detenção.

Assim, o cidadão que sai para uma festa ou vai se encontrar com os
amigos - e sabe que vai beber - deve ir de táxi. Se for longe, em outro
município, deve ir de ônibus, mas não deve correr o risco de, tendo que
dirigir, fazer uso de bebida alcoólica. Hoje basta uma cerveja ou uma dose
mais caprichada de uísque para o motorista estar tora dos limites da lei.
Então, beber e dirigir; não!

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - A criação do novo Código de Trânsito
Brasileiro significa para todos nós, autoridades e cidadãos, um sinal verde
para a solução do problema da violência no trânsito.

Nesta Assembléia, na legislatura passada e na atual, tivemos oportunidade
de, na Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, fazer seminários
sobre essa questão. Concluímos que as causas do problema são muito
variadas, muitas das quais foram, aliás, citadas aqui. Os debates, entretanto,
ficavam muito restritos às pessoas mais desejosas de analisar o tema. Não
se avançava muito em termos de construção da cidadania. Por isso foi
extremamente positiva a vinda do Código de Trânsito Brasileiro.

Para todos nós será um desafio permanente compreender e aplicar a nova
lei. Aqui foram citadas as questões legais importantes, de responsabilidade
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administrativa e de responsabilidade dos cidadãos.

Gostaria, entretanto, que trabalhássemos com outras questões, e talvez o
Dr. Leonardo possa até comentá-las depois. Uma delas diz respeito à
estrutura da sinalização, para que seja adequada à nova legislação. Isso não
está ocorrendo, e está ocorrendo uma enorme confusão em nossas rodovias.
Nos lugares em que o limite estabelecido nas placas é de 80km, entendemos
que podemos agora fazer 110km. Mas nos trechos mais perigosos, com o
limite de 40km e 60km por flora, não se pode entender a mesma coisa.

Essa é uma questão que, entendo, o Estado deve considerar com urgência
e esclarecer o mais rápido possível à população usuária das estradas.

Essa é a questão que o Estado deve agilizar, para facilitar a compreensão
por parte dos usuários do sistema de trânsito.

Outra questão é a não-utilização do cinto de segurança em situações
especiais. Por exemplo: se uma criança está dormindo, a sua acomodação
no banco traseiro sem o cinto de segurança pode ser uma condição de
segurança maior. Isso pode garantir ao cidadão o direito de defesa.

Gostaria que o Dr. Marcelo analisasse essa situação. Como é a garantia de
que nessa condição seria preservada a lógica da justiça e do bom-senso
acima da letra da lei? Logicamente, o guarda ou o fiscal vão multar
baseados na letra da lei, mas a justiça deve prevalecer, no sentido do bom-
senso e da segurança do cidadão.

Finalmente, em relação à pontuação, vamos verificar que em todos os
casos, das infrações gravíssimas às leves, há uma pontuação que é somada
em um tempo indeterminado. Não seria importante estabelecer-se um limite
de tempo para, em determinadas circunstâncias, infrações leves, por
exemplo, esses números, esses valores, esses pontos caducarem?
Logicamente, para isso devemos pensar na reformulação e no
aprimoramento da lei.

O Sr. Marcelo Leonardo - Caro Deputado Adelmo Carneiro Leão, a respeito
do direito de defesa no Código de Transito Brasileiro, é importante observar
o seguinte: o art. 281 do Código diz que, lavrado o auto de infração pela
autoridade, na rua, ele será encaminhado à autoridade do trânsito, para que
ela verifique se o auto de infração é consistente ou não e, entendendo que é
consistente, ela deve expedir a notificação.

Essa notificação tem que ser expedida, segundo o texto atual do Código,
no prazo de 30 dias. Na redação original, de setembro de 1997; o prazo era
de 60 dias. A Lei n° 9.602, de janeiro de 1998, reduziu esse prazo para 30
dias. Temos um dado concreto: o DETRAN, do Dr. Raimundo Inácio, deverá
ter muita agilidade, porque, à medida que receber as autuações da Polícia
Militar, da BHTrans, da Polícia Rodoviária Estadual, tem que expedir as
notificações no prazo de 30 dias. Se assim não o fizer, o Código diz que será
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considerado insubsistente o auto de infração, e ele será arquivado, assim
como o respectivo registro.

Então, já existe um prazo para garantir o direito de defesa. Esse é um
aspecto. O segundo é que, no art. 282, por essa mesma lei de janeiro, foi
acrescentado o § 40, que diz que na notificação deve constar expressamente
o prazo para o oferecimento da defesa, que não será inferior a 30 dias. No
que diz respeito à muita, o art. 286 diz que o recurso poderá ser interposto
no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor.

E claro que a autoridade policial que fez o auto de infração tem uma visão;
quem vai julgar após a notificação deve ter uma visão de bom-senso para
avaliar situações como essa, para eventualmente relevar a multa em um
julgamento administrativo com direito de defesa. Quem se sentir prejudicado
ainda pode ir à JARI e à justiça também, até para que o Poder Judiciário
aprecie se, de fato, ocorreu ou não a infração.

No que diz respeito a pontuação no tempo, estamos informados de que o
-CONTRAN está regulamentando, através de resolução, a fixação desse
prazo, para que não fique fluido e a pessoa vá somando durante mais tempo
para a avaliação da infração.

O Sr. Antônio Cailos Ramos Pereira - Gostaria de fazer uma observação
em relação a isso. O princípio é um ano. Imaginemos uma régua de 12
meses. Você vai caminhando no tempo. Se teve uma infração em janeiro, já
pagou, valeu em janeiro.

- Em fevereiro do ano seguinte, aquela de janeiro caiu, ou seja, no espaço
de 12 meses, entre a primeira e a última, não se podem totalizar os 20
pontos. Esse é o princípio. E como a corrida de Fórmula 1, em que se
descartam os piores resultados.

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - Sr. Presidente, queria apenas fazer
uma complementação à contribuição do Dr. Antônio Carlos. Estamos
informados de que - o CONTRAN-deve regulamentar o problema da
pontuação. Sempre tivemos a referência dos 12 meses, mas os artigos ou
parágrafos que se referiam a esse prazo foram vetados. Então, ficamos sem
referência de prazo. Por isso, acreditamos, o CONTRAN resolveu dilatar o
prazo até 1 0 de maio. Só então vamos aplicar a pontuação, com muito
equilíbrio e bom senso. Será uma novidade tão grande no nosso trânsito,
que vai motivar o motorista a não cometer infração, mas é preciso que haja
muito critério por causa do motorista profissional. Se este, já com 15 pontos,
perder o emprego, como irá conseguir um novo, se o empresário descobrir
que ele já perdeu 15 pontos e, com mais 5, será punido com a suspensão de
1 a 12 meses? São problemas como este que o CONTRAN está estudando,
para nos oferecer uma regulamentação com muito equilíbrio, a fim de que
nenhum problema haja para a sociedade brasileira.
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O Sr. Presidente - Temos três perguntas para o Dr. Raimundo. A primeira é

de Misma da Silva Ramos: "Uma criança de 5 meses de idade pode ser
transportada em veículo automotor, com o uso de cadeirinha?" A segunda é
de Cleber Francisco, de Correntes, em Pernambuco: A criança pode ser
transportada em 'pick-up'? Até que idade?" A terceira é de Wilson Sousa, de
Bonsucesso: "A criança pode ser transportada numa 'pick-up' Pampa?"

o Sr. Raimundo Inácio de Olivéira - Todas essas questões já estão
regulamentadas pelo CONTRAN. O uso de caminhonete era proibido. Era
infração gravíssima conduzir criança menor de 10 anos. Agora, está
autorizado, com as necessárias cautelas. Tem de haver cinto de segurança
ou cadeirinha, conforme a idade da criança.

O Sr. Presidente - Pergunta de José Justino para o Diretor do DETRAN:
"Qual o procedimento a ser adotado por um motorista que foi injustamente
autuado pela autoridade de trânsito?"

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - E direito dele apresentar, num
primeiro momento, a defesa prévia. Não precisa pagar. Se não for feliz e
acreditar que foi injustiçado, poderá recorrer à JARI, também sem
pagamento. Não sendo feliz também na JARI, deverá fazer o pagamento e
recorrer ao CETRAN, que é a última instância recursal. Terá, então, três
oportunidades para provar que foi injustiçado.

O Sr. Presidente - Temos algumas perguntas dirigidas ao Presidente da
BHTrans. A primeira é de Maria de Fátima, de Belo Horizonte: "Muitos pais
optam.pelos coletivos escolares, não só pela praticidade, como também pela
segurança de seus filhos. É intenção dos órgãos competentes criar espaços
reservados, próximos às escotas, para que não ocorram filas duplas?" Do Sr.
Nílton Braga, condutor escolar, para o Presidente da BI-ITrans: "Por que não
criar campanhas para outros motoristas, como 'Colabore, dê preferência ao
transporte escolar?'" De Fátima, do Bairro Jaraguá, em Belo Horizonte,
também para o Presidente da BHTrans: "O Código proíbe o estacionamento
em fila dupla. Como solucionar o problema de embarque e desembarque nas
escolas?".	 -

O Sr. António Carlos Ramos Pereira - Acho que já abordei isso antes, mas,
sinteticamente, podemos dizer que existe regulamentação para transporte
escolar na porta da escola. Estamos revendo isso e eliminando o
estacionamento rotativo onde for o caso. Campanhas são feitas todo início
de ano, estimulando o transporte escolar aliás, custam caro, porque é
dinheiro público.

Quanto à questão da fila dupla, solução há. Recentemente, estive na porta
do Pitágoras, que é uma escola que não é pequena, e, partindo do
pressuposto de que, se não houver o exemplo dos de cima, dificilmente vai
pegar nos de baixo, mostramos que é possível resolver. Todos ficaram
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preocupados, chegaram mais cedo e estacionaram mais longe, mas isso
pode ser equacionado. Acredito que o principio deve ser o seguinte: que
todos nos sentemos, os donos de escolas, os pais de alunos, os
transportadores escolares e o poder público, pois certamente haveremos de
encontrar a melhor solução para a cidade.

O Sr. Presidente - Pergunta de Renato Oliver para o Dr. Raimundo Inácio:
S() Código antigo estabelecia que o condutor da categoria D poderia dirigir
veículos da categoria C. O Código atual restringe bem e distingue as duas
categorias. O condutor da categoria D pode conduzir veículos da categoria

O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - Em princípio, quem pode mais pode
menos. A exigência que se faz em determinadas situações é de cursos
especializados. Mas, em princípio, o que pode mais pode menos.

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria Márcia Campos, também para o Dr.
Raimundo Inácio: "Por que a legislação anterior não permitia ao motorista

-dirigir sem camisa? Qual o motivo? O Código atual proíbe também?".
O Sr. Raimundo Inácio de Oliveira - Não proíbe, como também não proíbe

dirigir descalço. E uma questão que realmente precisamos discutir. No caso
de dirigir descalço, já falamos anteriormente que a proibição não existe. E,
partindo do princípio de que o que não está proibido está permitido, então
não existiria a infração. Mas tenho um entendimento pessoal de que dirigir
descalço cria uma situação que poderá prejudicar o motorista, pois os pés
ficam suados, podem escorregar nos pedais além de não alcançarem os
pedais. Então, fizemos uma consulta ao DENATRAN apenas por uma
questão de tranqüilidade. Mas no atual momento não haveria como,
encontrando-se um motorista dirigindo descalço, ele ser multado. Dirigir sem
camisa também não constitui infração.

O Sr. Presidente - Duas perguntas dirigidas ao Dr. Marcelo Leonardo,
Presidente da OAB-MG. A primeira é-de Geraldo Faria: "Foram apontados os
dispositivos inconstitucionais e inaplicáveis. O que de concreto a OAB-MG
tem feito ou pode fazer em relação aos excessos?". A segunda é de Paula

• Rosa da Silva: "Diante dos artigos que estão, em tese, inconstitucionais, o
que será feito para que eles se tomem constitucionais? Quando e qual o
prazo?".

O Sr. Marcelo Leonardo - Havendo inconstitucionalidade em lei federal,
quem pode declará-la genericamente, por meio de ação direta de
inconstitucionalidade, é o Supremo Tribunal Federal. A OAB Federal - e não
a Estadual - é que tem legitimidade para argüir inconstitucionalidade de lei
em tese perante o Supremo Tribunal Federal. No caso particular, a pessoa
que for autuada ou vitima de uma ação com base em dispositivo
inconstitucional pode argüir a inconstitucionalidade no caso concreto em seu
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julgamento.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Gilberto Camargo Escouto: 'Caso o
motorista profissional tenha sua carteira apreendida, seus direitos
trabalhistas estarão extintos ou suspensos? Ele poderá ser dispensado por
justa causa?".

O Sr. Marcelo Leonardo - Há poucos minutos, conversei sobre esse
assunto com o Dr. Antônio Carlos. Há uma grande preocupação dos
advogados que atuam na área sindical em tomo desse aspecto. Por quê? Se
o motorista se envolve em uma infração grave, tem sua carteira apreendida,
comete falta grave. E, cometendo falta grave, poderá ser demitido por justa
causa. Esse é um dado extremamente preocupante. Seria bom que
houvesse uma distinção entre a conduta do motorista amador e do
profissional. Isso já aconteceu,-segundo observação do Dr. Antônio Carlos,
na França. Na nossa legislação, não há essa diferença. Então, há um sério
risco. A empresa ficaria obrigada a pagar o salário do motorista enquanto
sua carteira estivesse apreendida ou suspensa? Essa conduta não constitui
falta grave? É claro que constitui. Esse é um problema sério para o motorista
empregado.

O Sr. Presidente - Nossa teleconferência vai se encerrar. Portanto, esta
Presidência vai distribuir essa centena de perguntas feitas por telefone aos
debatedores. Eles vão respondê-las e encaminhar as respostas aos
interessados.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos

ilustres debatedores, às demais autoridades e participantes e ao público em
geral, bem corno aos telespectadores que nos prestigiaram, e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.
Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 1912198, as seguintes comunicações: --
Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciência do falecimento do

Sr. Marcos Noronha, ocorrido em 1612198. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado José Militão (3), dando ciência do falecimento dos Srs. Lúcio

Antônio Aguilar Rennó e Wellington da Fonseca Lima, ocorrido em 1612198,
nesta Capital, e do Sr. Raimundo Nonato de Souza, ocorrido na mesma data,
em Governador Valadares. (- Ciente. Oficie-se.)

e
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 1998

ATA

ATA DA 36a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa
e sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Meio, Elmo Braz, ancisco Ramalho e
Maria OlIvia, membros da Mesa da Assembléia; Sebastião Navarro Vieira,
José Braga, Péricles Ferreira e Antônio Roberto, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queima,
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

capreciar processos de prestação de contas da aplicação de recursos
liberados por esta Casa a titulo de subvenção social, auxílios para despesas
de capital e transferências a municípios, nos termos do art. 3 0, III, da Lei n°
11.815, de 2411195,da Deliberação da Mesa no 1.428 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor, Dilzon Meio, relator da Mesa, e José Braga, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, verificando
as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Ação Social Filadélfia,
Ação Social Igreja Batista Lagoinha, Aliado Futebol Clube, Associação
Amigos Palmópolis, Associação Beneficente Evangélica Lontra, Associação
Comun. Ação Social Educacional Médio Piracicaba, Associação Comun.
Amigos Vizinhos Ilha Amargoso, Associação Comun. Bairro Santa Helena -
Barreiro, Associação Comun. Barreiro Grande, Associação Comun. Conj.
Residencial Pongelupe, Associação Comun. João Nogueira Duarte,
Associação Comun. Pequeno Davi, Associação Comun. Taquaraçu Baixo,
Associação Comun. Vila São José - Curvelo, Associação Esportiva Comun.
Conjunto Henrique Sapori, Associação Esportiva Regional, Associação
Mineira Assist. Excepcionais - Campanha, Associação Moradores Bairro
Menezes Bandeirantes 1 e II, Associação Pais Amigos Excepcionais -
Centralina, Associação Pais Amigos Excepcionais - Itanhandu, Associação
Pais Amigos Excepcionais - Matipó, Associação Pais Amigos Excepcionais -
Pains, Associação Pais Amigos Excepcionais - Timóteo, Associação Pais
Amigos Excepcionais - Três Corações, Associação Palmitense Esporte
Clube, Associação Pires Santos - Núcleo Educação Especial, Associação
Servidores do Legislativo do Estado Minas Gerais, Belo Horizonte Futebol
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Cultura, Caixa Escolar Ana Amélia, Caixa Escolar Dr. Aprígio Nogueira,
Caixa Escolar Florência Carmelina Jesus, Caixa Escolar Francisco Campos,
Caixa Escolar Professora Henriqueta Gomes, Caixa Escolar Tenente Moi,
Cantas Diocesana Almenara, Casa Criança - Campanha, Centro Apoio
Cultural Educacional Sul-Mineiro, Centro Assistencial Descobertense, Centro
Comun. Infantil Caminhando Jesus Bairro Camargos, Centro Comun. Pró-
Morar Baixinha, Centro Social Assist. Comunitária, Conferência São
Francisco Chagas SSVP,- Conselho Agropecuária Conceição Pará, Conselho
Desenv. Comun. Alto Piao, Conselho Desenv. Comun. São Domingos Prata,
Conselho Desenv. Comun. Sucanga, Creche Criança Esperança, Creche
Menino Jesus - Nepomuceno, Creche Ninho, Fundação Associação Reint.
Assist. Social Viciados Carentes, Fundação José Bonifácio Lafayette
Andrada, Grêmio Recreativo Assist. Cult. Escola Samba Juvent. Imperial,
Grupo Espírita Legionários Maria, Grupo Folclórico Aruanda, Hospital Nossa
Sra. Neves, Liga Desportiva Pará Minas, Loja Maçônica Vital Brazil, Núcleo
Comun. Progresso Lavras, Obra Unida Santa Luiza Marilac Pouso Alegre
SSVP, Pirapora Bicicross Clube, Prefeitura Municipal Abaeté, Prefeitura
Municipal Cipotânea, Prefeitura Municipal Coqueiral, Prefeitura Municipal
Itinga, Prefeitura Municipal Perdizes, Prefeitura Municipal Riachinho,
Prefeitura Municipal São Sebastião Vargem Alegre, Projeto Providência,
Redentor Esporte Clube, UniãrAssist. Soc. Prot. Def. Nec. Comun. Reg.
Jequitinhonha. 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, 17 de fevereiro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Francisco Ramalho - Ivo José -

Maria Olivia - Miguel Martini - José Braga - Dunval Ângelo - Sebastião
Navarro Vieira - Ermano Batista.	 -
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 1996

ATA

ATA DA 341 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2512198
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 12 Fase (Expediente):
Atas - 2° Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto
de Lei n° 1.614198 - Requerimentos n°s 2.465 e 2.4661.98 - Requerimento do
Deputado Roberto Amaral e outros - Comunicações: Comunicações das
Bancadas do PSDB, do PDT e do PTB (2); do PSD; e dos Deputados Miguel
Barbosa, Péricles Ferreira e Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados João Leite e Miguel Martini - 2° Parte (Ordem do Dia): ia Fase:
Abertura - de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Roberto Amaral e outros;

-deferimento - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos
dos Deputados Marcos Helênio e Anivaldo Coelho; aprovação - Votação, em
1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.122197; aprovação na forma do Substitutivo
n° 1 - Votação, em 1° tumo, do Projeto de Lei no 1.469197; aprovação com a
Emenda n° 1 - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.01 3196; votação
do Substitutivo n° 1; rejeição; votação do projeto; rejeição - Votação, em 10
turno, do Projeto de. Lei n° 1.333197; aprovação - Votação, em 2 0 turno, do

- Projeto de Lei n° 478195; rejeição; verificação de votação; inexistência de
número regimental para continuação dos trabalhos; anulação da votação -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Dilzon Meio - Maria

Olivia - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Amaldo
Penna - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro - Emiano Batista - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa
- Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Hannas - José Henrique - José Militão -
Marco Régis - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Wanderley Ávila - 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. 20-Secretário, para proceder à leitura



57-4
das atas das duas reuniões anteriores.

1 3 Parte
i a Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Rêmolo Aloise, 2 0-secretário "ad hoc", procede à leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
2° Fase (Grande Expediente)

-	 Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.614/98

Acrescenta dispositivo à Lei n° 12.708, de 29 de dezembro de 1997, que
dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas
Gerais - Micro Geraes -, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 23 da Lei n° 12.708, de 29 de dezembro de 1997, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 20 , passando o seu parágrafo único a § 1°:
"Art.23- ......
§ 20 - Os percentuais previstos no Anexo II desta lei serão aplicados em

dobro na hipótese de contratação de pessoas portadoras de deficiência.".
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.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Lei n° 12.708, de 29112197, que instituiu o novo Estatuto da

Microempresa, intitulado Micro Geraes, em seu art. 23, concede incentivo
para a empresa que estimular o emprego, mediante descontos que variam
de 4% a 30% do valor do ICMS devido, proporcional ao número-de
empregados que contratar. O projeto de lei apresentado visa a ampliar o
desconto, mediante a aplicação em dobro dos percentuais previstos MO
Anexo II da lei que implantou o Micro Gemes, na hipótese de ser contratada
pessoa portadora de deficiência.

Entendemos que a proposição tem elevado alcance social e se harmoniza
com o disposto no art. 37, VIII, da Constituição Federal, que determina seja
reservado percentual para a contratação de pessoas portadoras de
deficiência pelo poder público. O amparo a essas pessoas também pela
iniciativa privada é medida que resgata a sua cidadania, uma vez que elas,
não raro, são marginalizadas pela sociedade.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo, para

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

N° 2.465196, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Reinaldo GilIi, Diretor-
Presidente do jornal 'Hoje em Dia", pela passagem do 100 aniversário de
fundação desse jornal. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.466196, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas a que seja instalada, pelo DER-MG, a
sinalização denominada "olho-de-gato" ao longo das rodovias estaduais, para
orientação dos motoristas que viajam â noite. (- A Comissão de
Administração Pública.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Roberto
Amaral e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Bancadas do

PSDB, do PDT e do PTB (2); do PSD; e dos Deputados Miguel Barbosa,
Péricles Ferreira e Maria Olivia.

	

=	Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho à tribuna

para tratar de um assunto de interesse não só dos mineiros, mas de todos os
brasileiros.

Por muitos anos, aguardamos, e a própria Assembléia esteve envolvida na
discussão para a implantação do novo Código de Trânsito Brasileiro. Na
semana passada, sob a Presidência do Deputado Romeu Queiroz,
realizamos uma teleconferência e vimos o interesse da população de Minas
Gerais, bem como o das autoridades, em discutir esse assunto, que é de

	

suma importância. -	 =
Mas alguns pontos devem ser discutidos, e temos ainda muitas dúvidas,

que devem ser debatidas não só pelos motoristas, mas também pelos
pedestres e por todos que estão envolvidos com o novo código de trânsito.
Alguns entendem que ele é duríssimo, mas penso como muitos no País: ele
deve punir severamente os que cometerem verdadeiros crimes no trânsito.

Sabemos que mais de 70% da ocupação dos hospitais brasileiros por
traumatologia e na parte de ortopedia é causada justamente por acidentes de
trânsito. Minas Gerais, infelizmente, por ser um Estado que possui uma
malha viária muito grande - a maioria das rodovias federais passa por aqui,
ligando os outros Estados ao Sul do Brasil -, a cada feriado prolongado, final
de semana, férias, acontecem muitos acidentes, muitas mortes, trazendo
uma tristeza muito grande para todos nós. Ao mesmo tempo, esses
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acidentes têm para Minas Gerais e o Brasil um custo altíssimo.

Sr. Presidente, tivemos a oportunidade de acompanhar a sua iniciativa em
relação à teleconferência que a Assembléia Legislativa realizou na semana
passada. Pudemos ouvir também a sua intenção de acompanhar a
implementação do novo Código de Trânsito Brasileiro. Quero me alegrar
com essa decisão de V. Exa. porque sabemos que, apesar de o novo Código
estar vigorando, muita informação ainda tem que ser colocada para os
motoristas e os pedestres. O número de acidentes ocorridos neste carnaval,
infelizmente, mostra-nos essa realidade. Tivemos, até este momento,
exatamente o mesmo número de acidentes, feridos e mortos do carnaval
passado. Isso serve como alerta para todas as autoridades de Minas Gerais.
É uma preocupação que todos nós devemos ter para que, realmente, seja
implementado com rigor e vigor o novo Código. As multas neste feriado
foram muitas, mas, infelizmente, os acidentes aconteceram.

Preocupado com isso, farei ao Presidente um requerimento. Tive a
oportunidade de viajar pelas nossas estradas, neste feriado, como muitos
companheiros Deputados. Desta vez, usei a BR-282 e me impressionei, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, com o grande número de placas do DNER
anunciando obras. Em algumas, lia-se mais ou menos assim: "Desculpem o
transtorno. Estamos em obras". Mas são obras de ficção, porque não
conseguimos vê-ias. Isso é grave. A cada 5km de estrada, praticamente,
vemos grandes placas, que têm um custo alto para o erário, mas,
efetivamente, não vemos obras, e elas são fundamentais. -

Com as chuvas de final de ano, a sinalização vertical ficou sumida dentro
do mato, praticamente desapareceu. Com isso, surgiram vários problemas,
porque essa sinalização adverte para as curvas fechadas, as pontes, os
perigos. E vemos as altas placas colocadas pelo DNER, enquanto o mato
está encobrindo a sinalização vertical. A sinalização horizontal, tão
importante, que deveria estar mostrando o perigo das ultrapassagens em
faixas continuas, não existe. A sinalização se apagou, e estamos,
permanentemente, vivendo em perigo por esse motivo.	 -

Ao contrário, a sinalização indicando obras existe em grande número.
Entretanto, na verdade, essas obras não existem. Por isso, Sr. Presidente,
farei um requerimento a V. Exa. solicitando que o DNER envie à Assembléia
Legislativa, principalmente com relação a esse trecho da BR-262, de Belo
Horizonte até à divisa com o Espírito Santo, informações sobre as obras que
estão sendo realizadas. Sei que se formos ouvir outros Deputados de outras
regiões do Estado, tomaremos conhecimento de que ali também essas
placas estão sendo colocadas. Mas, efetivamente, não estamos vendo as
obras ali anunciadas nem o pedido de desculpas do DNER pelos transtornos
e perigos causados aos motoristas por causa das obras que, infelizmente,
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não vimos. Elas não existem.

Por isso, estaremos enviando um requerimento para que o DNER
esclareça a Assembléia Legislativa de Minas iGerais sobre onde estão as
obras anunciadas, bem como o montante gasto em tantas placas anunciando
obras que infelizmente não vimos. Mas devemos dar oportunidade ao DNER
para que possa nos esclarecer sobre o assunto. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que me traz

a esta tribuna nesta tarde de Quarta-Feira de Cinzas é, como não poderia
deixar de ser, a Campanha da Fratemidade, que está sendo lançada hoje em
todo o País. Aproveitando-me das palavras do brilhante Deputado João
Leite, que veio destacar o Código Nacional de Trânsito, quero dizer que a
Campanha da Fraternidade, como acontece desde 1962, tem abordado
temas que envolvem toda a sociedade, não apenas no enfoque espiritual,

= mas trazendo para a discussão temas de relevante interesse da sociedade.
No ano retrasado, a discussão foi sobre a questão política. Em razão dessa

discussão, já podemos notar muitos avanços. No ano passado, o tema foi 4os
encarcerados", e discutimos o tema do sistema prisional brasileiro. Esta
Casa legislativa deu urna demonstração da importância desse tema, através
da CPI aqui instaurada, da qual participei durante algum tempo, e tão bem
presidida pelo Deputado João Leite. Ela levantou problemas graves e, mais
do que isso, apontou soluções. Muitas das medidas propostas pela CPI já
começaram a vigorar, e outras estão em curso para se tomar realidade no
Estado. Então, como aconteceu em Minas Gerais e em outros tantos Estados
da Federação, também esse sistema foi levantado e discutido. Muito prazer
por sua palavra, Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (Em aparte) - Obrigado, Deputado Miguel Martini.
Acompanhando o seu discurso, gostaria de anunciar que a Assembléia já
está fazendo isso. O Deputado Romeu Queiroz programou para o primeiro
semestre a discussão do Programa Estadual de Direitos Humanos, no qual,
sem dúvida, haverá um capitulo sobre os encarcerados, que foram tema de
urna discussão tão importante feita pela Assembléia no ano passado e que
trouxe subsídios não apenas para uma mudança no sistema carcerário, mas
para uma mudança na segurança pública do Estado. O Governador do
Estado já sancionou uma das leis da CPI, que trata da necessidade do carpo
de Defensor Público em todas as comarcas do Estado. Essa é uma
legislação que vem beneficiar todo o Estado. Sem dúvida, há outros projetos
também importantes tramitando na Assembléia. Citaria, Deputado Miguel
Martini, o que trata da transformação da Secretaria da Justiça em Secretaria
da Justiça e Direitos Humanos, que terá a incumbência de implementar o
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Programa de Direitos Humanos no Estado. A aprovação desse projeto, com
a sanção do Governador, mudará, em nosso Estado, o tratamento da
questão dos direitos humanos. Sem dúvida, a outra legislação, que faz com
que a Policia Civil volte para as ruas, ficando a cargo da Secretaria da
Justiça o cuidado dos quase 15 mil condenados do Estado, também
transformará o sistema de segurança pública, pois teremos a Policia Civil
fora das cadeias e cuidando efetivamente do cidadão nas nossas cidades.
Por -isso, gostaria de aproveitar o seu discurso para lembrar a toda a
população do Estado que estaremos tratando essa questão, por iniciativa do
nosso Presidente, Deputado Romeu Queiroz, no primeiro semestre do ano.
Trabalharemos também em uma questão bastante grave: o problema do
adolescente infrator nos grandes centros. Essa foi uma questão
importantíssima, no ano passado, para a Casa, e foi o terna da Campanha
da Fraternidade. Como fruto dessa discussão, tivemos o advento de uma
legislação avançada com relação à questão dos direitos humanos, da
segurança pública e do encarcerado. Portanto, este será um ano importante
para a discussão dos direitos humanos na Assembléia Legislativa. Muito
obrigado pela oportunidade, Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Agradeço a V. Exa. pelo aparte, que veio
enriquecer ainda mais a tese que estamos defendendo e destacando. Corno
foi muito bem colocado por V. Exa., Deputado João Leite, em Minas Gerais,
colhemos frutos a partir da proposta de discussão da questão dos
encarcerados, do sistema penitenciário e do sistema de segurança como um
todo. Este ano, a Igreja escolheu como tema a educação, uma questão
grave e fundamental no nosso país. A Igreja pretende, da mesma forma
como tem feito com outros temas, levar toda a sociedade brasileira à
discussão dessa grave questão, que é fundamental para qualquer sociedade
que queira se desenvolver. O lema é: «Educação a serviço da vida e da
esperança". A Igreja quer levar a sociedade à reflexão de que educação não
é apenas problema do Estado. A responsabilidade, sem dúvida nenhuma, é
do Estado em primeiro lugar. Porém, é dever de toda a sociedade, e cabe a
cada cictãdão brasileiro ocupar o seu espaço e contribuir para a melhoria da
educação. Queremos fazer essa discussão aqui, sim, e ela passa pelos
meios de comunicação social, que têm sido utilizados mais para deseducar o
nosso povo do que propriamente para educar. Essa questão passa por uma
revisão da concessão dos meios de comunicação, sim, porque é uma
concessão do serviço público, é uma concessão do Governo Federal, é uma
concessão que se faz a determinados grupos. E é preciso que haja
responsabilidade. Tem de ser cobrado o seu papel, a sua responsabilidade, a
sua obrigação de contribuir para educar, e não para deseducar, como temos
visto, infelizmente, pelos meios de comunicação social. E o que a Igreja
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pretende levantando essa discussão, e, certamente, mais uma vez, esta
Casa Legislativa, sensível às questões sociais de maior relevância, vai saber
fazer ecoar esse tema aqui dentro.

A educação para o trânsito é muito importante. Estamos vendo, pelos
resultados já colhidos, que houve urna redução de 50% nas transgressões de
trânsito e uma redução de 50% nos acidentes. O jornal de hoje está trazendo
também a notícia de que foram registrados 17 acidentes fatais, se não me
engano, enquanto que no ano passado foram registrados 97, e no ano
anterior, 100 acidentes fatais. Então, é necessário educar para o trânsito. E é
preciso também levantarmos essa questão aqui. Esse não é um problema
apenas dos políticos, mas os políticos, em primeiro lugar, têm de dar a sua
cota de contribuição e se empenhar ainda mais, porque têm a obrigação de
fazer isso. E passa também por uma discussão do papel da família. A
desintegração da família passa por essa discussão, não podemos separar
vida de educação. E o mundo já está discutindo agora quem será o

rtrabalhador do ano 2010, ou seja, quem é que terá possibilidade de trabalhar
no ano 2010, quais as qualificações profissionais que serão exigidas, quais
as especializações que o profissional terá de ter para ingressar no mercado
de trabalho. Essa éuma questão que vai se afunilando, e os problemas vão
se avolumar lá ria frente, por isso a sociedade deve, neste momento, discutir
essa questão e a questão da relação social, o respeito pelas leis. A Igreja
também quer fazer isso: a educação para a cidadania, a questão da
consciência do cidadão quanto aos seus direitos, mas, também, quanto aos
seus deveres.

Enfim, parabéns, mais uma vez, à CNBB, parabéns à Igreja Católica,
porque traz para discussão um problema tão grave como esse, sobre o qual
toda a sociedade deve se debruçar, discutir exaustivamente, para que, com
certeza, nos próximos anos, das discussões que fizermos possamos colher
frutos de melhoria pará a nossa sociedade. Muito obrigado.

23 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

passa à 2a Parte da reunião, com a 12 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião ordinária.

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

apresentadas nesta reunião pelas Bancadas do PSDB, do PDT e do PTB (2)
- constituição do Bloco Social Trabalhista e indicação do Deputado Mauri
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Torres para seu Lider, e indicação do Deputado Ajalmar Silva para Líder da
Maioria; do PSD - indicação do Deputado Miguel Barbosa para Líder do
partido; e dos Deputados Miguel Barbosa - indicação do Deputado Dm15
Pinheiro para Vice-Líder do PSD; e Péricles Ferreira - indicação dos
Deputados José Bonifácio, José Braga e Sebastião Costa para Vice-Líderes
do Governo. (Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto Amaral e outros,

em que solicitam a realização de reunião especial em homenagem à
CODEVASF, pelos 50 anos de desenvolvimento do vale do São Francisco. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso X)(l do art.
232 do Regimento Interno e, oportunamente, fixará a data.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem  Mesa requerimento do Deputado Marcos Helênio,

em que solicita alteração da ordem do dia, de forma que o Projeto de Lei n°
1.390197 seja apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Anivaldo Coelho,-em que solicita
alteração da pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 739196 seja apreciado
em penúltimo lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.122197, do Deputado
Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de imóvel
de sua propriedade ao Município de Miradouro. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
que aprèsentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira, que deixou de emitir parecer, uma vez que a emendafoi retirada
pelo autor. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados quê o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.469197, do Deputado Péricles
Ferreira, que altera a Lei n° 11.658, de 2112194, que dispõe sobre a carreira
de Administrador Público no Poder Executivo e dá outras providências. A
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Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação com a
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão
de Administração Pública. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei
n° 1.469197 com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.01 3196, do Deputado Dimas
Rodrigues, que dispõe sobre a delegação de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal de caráter domiciliar e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de

:Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n o i, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.333197, do Deputado Marcos
Helênio, que determina a inclusão de estudos sobre educação para o
consumo no ensino de 1 0 e 20 graus e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Educação opina pela rejeição do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Educação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 478195, do Deputado Marcos
Helênio, que dispõe sobre o livre acesso da sociedade aos estabelecimentos
policiais e carcerários. A Comissão de Direitos Humanos opina pela
aprovação .do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Anivaldo Coelho - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados; votaram "não" 12

Deputados, totalizando 15 votos. Com a presença do Presidente, são 16
votos. Não havendo "quorum" para a votação nem para a continuação dos

M
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trabalhos, a Presidência toma sem efeito a votação do Projeto de Lei no
478/95.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição de
2112/98.). Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 2512198, a seguinte comunicação:
Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento da Sra.

Maria Inês Rezende Ribeiro, ocorrido em 1912198, em Lagoa. da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.)
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ATAS

ATA DA 342a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/2/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Ata
- Correspondência: Ofícios - r Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n° 1.615198 - Requerimentos n°s 2.467 a
2.470198 - Requerimento do Deputado João Leite - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, Miguel Martini e Marco
Régis e das Bancadas do PPB e do PTB - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Roberto Amaral, Durval Angelo e Gilmar Machado - 2 a Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Designação de
Comissões: Comissões especiais para emitirem pareceres sobre os vetos às

:Proposições de Lei n°s 13.591, 13.593, 13.598, 13.597, 13.602 e 13.604 -
Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento do
Deputada João Leite; aprovação - ? Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação -
Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 739196;
rejeição; verificação de votação; inexistência de "quorum" para votação;
anulação da votação; chamada para recomposição de quorum"; existência
de quowm" para discussão - Discussão, em 1 0 turno, dos Projetos de Lei n°5
1.299 e 1.512197; encerramento da discussão - Discussão, em 20 turno, do
Projeto de Lei n° 309195; apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com o substitutivo à Comissão de
Direitos Humanos - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 326195;
apresentação das Emendas n°s 2 e 3; encerramento da discussão -
Discussão, em 20 turno, do Projeto-de Lei n° 1.176197; encerramento da
discussão - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Ivo José - Dilzon Meio - Ajalmar

Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Amaldo
Canarinho - Amaldo Penna - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Gilmar Machado - Ivair Nogueira -
João Leite - Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros - José Militão
- Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Scttettino - Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
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Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 114h15min, a lista de

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

Parte
i 3 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dilzon Meio, 4 0-Secretário nas, funções de 20-secretário,

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

- O Deputado Alencar da Silveira Júnior, 1°-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. José lvo Sartori, Presidente da Assembléia Legislativa do Rio

Grande do Sul, comunicando a nova composição da Mesa Diretora dessa
Casa.

Do Sr. Lúcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
informando que será representado pelo Desembargador José Arthur de
Carvalho Pereira na reunião solene de instalação da 43 Sessão Legislativa
Ordinária da 13a Legislatura.	 -

Do Sr. Constantino Eliziário Magalhães, Presidente da Associação dos
Juízes de Paz do Estado de Minas Gerais, cumprimentando esta Casa pela
instalação da 42 Sessão Legislativa Ordinária da isa Legislatura.

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do
Estado, encaminhando cópia de proposta de convênio a ser celebrado entre
Estado e municípios para repartição de competências estabelecidas no
Código de Trânsito Brasileiro, elaborada no Fórum dos Gerenciadores de
Transportes e Trânsito, e solicitando a manifestação da Casa sobre o
assunto.i- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Raimundo Cirilo da Silva, Prefeito Municipal de Rio Acima,
solicitando apoio para a aprovação do Projeto de Lei n° 1.293197. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n° 1.293197.)

Do Sr. Luiz Carlos de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de
Uberlândia, enviando cópia do Requerimento n° 54196, de autoria do
Vereador João Bittar.

Do Sr. Eduardo José Lima de Freitas, Presidente da Câmara Municipal de
Juiz de Fora, enviando cópia da Representação n° 16, de autoria do
Vereador Isauro José de Calais Filho.
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Do Sr. Ciríaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional da

CODEVASF - i a SR, enviando cópia do convênio firmado com a
Universidade Federal de Mato Grosso. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, dc O art. 100,
inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Mílton Drummond Fortes da Silva, Chefe de Gabinete do Secretário
da Segurança Pública, encaminhando cópia dos seguintes documentos:
relatório do inquérito policial cujo indiciado foi Claudomiro Costa dos Santos
e Oficio n° 29197, que contém informações sobre seu falecimento nas
dependências da 4a Delegacia Distrital da Delegacia Seccional de Polícia
Metropolitana. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Arnaldo Lemos Figueiredo, Delegado Federal de Agricultura em
Minas Gerais, encaminhando cópia do extrato de convênio firmado entre o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e a EMATER-MG. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

=Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
Do Sr. Laerte Teixeira da Costa, Presidente da Central Autônoma de

Trabalhadores - CAT -, encaminhando cópia da proposta de emenda à
Constituição que modifica a redação do § 3 0 do art. 17 da Constituição
Federal.

Do Sr. Manoel Rodrigues da Silva Pontes, Presidente da Associação dos
Pequenos e Microrruralistas de Minas Gerais - APM-RUMIG -' solicitando
apoio para a fundação da Futuros Fazendeiros do Brasil - FFB. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Edilson Cruz, Assessor da Presidência da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte, parabenizando a Casa pelo recebimento do
Prêmio Opinião Pública 1997, concedido ao Projeto Cidadão Mirim.

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°1.615/98

Dá a denominação de José Teixeira à rodovia que interliga os Municípios
de Cristina e Maria da Fé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada José Teixeira a rodovia que interliga os

Municípios de Cristina e Maria da Fé.
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.
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Bilac Pinto
Justificação: Honra-nos homenagear pessoas ilustres como o Sr. José

Teixeira, que orgulha Minas Gerais pelo zelo e pela proficiência com que
desempenhou suas funções ao longo de uma vida plena de desafios.

Nascido em Cristina, no dia 1214120, era filho de João Teixeira Pinto e
Maria Ondina Carvalho Teixeira.

Ingressou na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, no
Rio de Janeiro, bacharelando-se em 1946.

Integrou a Força Expedicionária Brasileira - FEB -, de 1944 a 1945,
participando de sua campanha na Itália.

Foi Promotor de Justiça em Minas Gerais, de 1949 a 1954, atuando nas
Comarcas de Extrema e Caxambu, e em São Paulo, de 1954 a 1957,
atuando nas Comarcas de Maríli, São Luís do Paraitinga e Cruzeiro.

Ingressou no serviço público federal em 1957; ocupou o cargo de Agente
Fiscal do Imposto do Consumo, hoje, Auditor Fiscal do Tesouro Nacional,
trabalhando em diversos Estados do País. Fixou-se em Belo Horizonte em
1951, sendo promovido, por fim, a Superintendente da Receita Federal,
cargo que ocupou de 1971-a 1973.

Sua personalidade, moldada com sabedoria e sensibilidade humana, ficou
evidenciada nas lições de civismo que nortearam a sua caminhada pessoal e
profissional.

Merecidamente, a estrada que interliga os Municípios de Cristina e Maria
da Fé receberá o nome de José Teixeira por meio deste projeto de lei, que,
certamente, terá o apoio dos nobres colegas.

- 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.

REQUERIMENTOS
N° 2.467198, do Deputado Jorge Hannas, solicitando se consigne nos anais

da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica União de Manhuaçu,
localizada no Município de Manhuaçu, por seus 100 anos de existência. f A
Comissão de Educação.)

N°2.468/98, do Deputado Gilmar Machado, em que pede seja solicitado 20
Governador do Estado o envio a esta Casa de cópia do acordo de
refinanciamento da dívida mobiliária e contratual de Minas Gerais com a
União.

N° 2.469198, do Deputado Gilmar Machado, em que pede sejam solicitadas
ao Presidente da CEMIG as informações que relaciona, relativas aos postos
de atendimento da Companhia.

N° 2.470198, do Deputado Gilmar Machado, em que pede sejam solicitadas
ao Secretário da Fazenda, as informações que relaciona, relativas aos
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recursos obtidos pelo Estado com a venda de 33% do capital votante da
CEMIG. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado João Leite.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Ronaldo Vasconceilos, Miguel Martini e Marco Régis e das Bancadas do
PPB e do PTB.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.
• Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, distinto e seleto público que nos vê e nos ouve, representantes
da imprensa, povo mineiro, aqui estou nesta tribuna a fim de chamar a
atenção para o editorial publicado na página de opinião do jornal "Estado de
Minas", na edição de 2112198, sob o título "A Morte Ceifa no Campo". Em
põucas e incisivas linhas, o editorialista mostrou, mais uma vez, o que o

-grande jornal dos mineiros vem há anos apontando aos Governos e à
sociedade: os agricultores se excedem no uso de agrotóxicos nas lavouras,
e, com a mecanização do campo, cresceu o número de acidentes com
tratores e equipamentos agrícolas.

O editorial informa que 16 pessoas morrem em acidentes no campo, todo
dia, no Brasil, informação baseada em estudo da Fundacentro, braço do
Ministério do Trabalho. Trabalhar no campo tomou-se mais perigoso que na
cidade, onde o trânsito, agora refreado pela rigidez do novo Código
Brasileiro, mata como a guerra do Vietnã ou a do golfo Pérsico, para ser
mais atual, considerando o risco persistente de um novo confronto entre os
Estados Unidos e o Iraque.

O índice de acidentes fatais nas cidades chega a 1,29%, e nó campo ele é
de 2,5%. São cerca de 200 mil acidentes de trabalho por ano, no meio rural.
A ignorância é a causa principal da maior parte deles.

O estudo da Fundacentro certamente vai servir para que o Governo,
sabedor da extensão do problema, possa atacar todos os seus lados, o que
aliás já vem fazendo ao lançar o programa Toda Criança na Escola. Aqui,
em Minas, 90 mil professores estão sendo capacitados pelo Governo para
trabalhar no ensino público estadual. Isso vai significar atendimento para ?
milhões de crianças e investimento da ordem de R$80.000.000,00. E
impossível solucionar os problemas de uma hora para a outra, ainda mais
considerando que fazem parte de uma herança antiga. O importante é
implementar medidas para resolver as questões, tendo em vista  qualidade
de vida dos cidadãos e a necessidade de retirar-lhes o véu da ignorância.

Em matéria de educação, Minas dá exemplo. E é digno de nota o trabalho
do nosso Governador Eduardo Azeredo. Em breve todo mineiro vai saber ler,
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escrever e fazer conta. E quando esse dia chegar, os problemas da cidade e
os do campo, que tantas vidas ceifam, serão reduzidos, porque é o
analfabetismo, a falta de educação, a causa principal- das mortes detectadas
pelo trabalho da Fundacentro.

O homem do campo não recebe as informações necessárias sobre como
deve usar os agrotóxicos nas lavouras e também não dispõe dos
equipamentos necessários para protegê-lo na hora de aspergir os defensivos
agrícolas nas plantações. O homem do campo duvida do poder que têm
algumas poucas medidas de agrotóxicos diluídas em muitos litros de água.
Não acha que sejam capazes de destruir a praga que ataca a lavoura. Então,
envenena a si mesmo e aos vegetais. E por isso estamos comendo resíduos
de veneno nas frutas, nos legumes e nas verduras.

Ao fazer o diagnóstico do problema, a Fundacentro executa o papel de
mostrar o que se passa no campo, cujos trabalhadores, talvez por estarem
longe das vistas dos que vivem no perímetro urbano às vezes não são
notados. O importante daqui para a frente é o incremento das ações que
visam a dar ao homem do campo as condições necessárias para exercer a
cidadania em plenitude. E é isso que queremos mostrar aqui e agora às
autoridades mineiras do setor rural, para que possam tomar providências
visando a solucionar ou reduzir aquele índice.

Como veículo de comunicação, o jornal "Estado de Minas" cumpre a
missão de mostrar os problemas urbanos e rurais, buscando sempre exercer
a digna tarefa de sentinela da sociedade. E em virtude disso,-Sr. Presidente,
solicitarei que o editorial citado seja inserido nos anais desta Casa, na forma
regimental, apresentando um requerimento, porque ele remexe problema
antigo, que carece até hoje de solução definitiva. É verdadeiro dizer que
cada Estado tem a imprensa que merece. A nossa é atenta: denuncia e
também mostra os caminhos da solução.

No caso da zona rural, assim como das cidades, a educação é a solução
da maior parte dos nossos problemas. E acaba de ser apontado corno tema
da Campanha da Fraternidade deste ano, promovida pela CNBB,
"Fraternidade e Educação" - a chave para resolver problemas rurais e
urbanos.

Reitero minha luta diutuma em defesa do trabalhador rural e dos
produtores rurais em geral, baluartes do desenvolvimento do Brasil e de
Minas e responsáveis diretos pelo retumbante resultado do Plano Real.

Registro que, no final do ano, apresentei o Projeto de Lei n° 1.530197,
criando o Programa Estadual de Cidadania no Meio Rural, que visa a
valorizar os bravos produtores mineiros que labutam no campo e coordenar
as ações públicas e privadas destinadas à melhoria da qualidade de vida da
população rural, nas áreas, de educação, saúde, habitação e promoção
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social, para que o Estado de Minas continue na vanguarda de todas as
políticas sociais e produtivas deste País. Era o que tinha á dizer, Sr.
Presidente.	 -

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o nosso

pronunciamento vai tratar da questão da segurança pública, assunto que foi
exaustivamente debatido durante os 160 dias da CPI do sistema carcerário,
que encerrou seus trabalhos no dia 1019197. Todos vimos que essa
Comissão levou a sociedade mineira à discussão das raízes da
incompetência e do próprio descrédito do Estado para com a questão da
segurança pública.

Dando continuidade ao trabalho da CPI, visitamos, nos meses de janeiro e
fevereiro, algumas unidades prisionais do Estado. Em janeiro, estive em
ltaúna. Depois de toda a pressão para que a Secretaria da Segurança
Pública firmasse convênio para a alimentação dos presos sob a guarda da

-Associação de Proteção e Amparo ao Condenado - APAC -, depois de ter
sido assinado, no Palácio da Liberdade, um convênio, intermediado por um
Deputado desta Casa, assistimos, até agora, cinco meses após o término da
CPI e três meses-após a assinatura do convênio, à não-liberação, pela
Secretaria, de recursos sequer para a manutenção da alimentação de cerca
de 90 presos. A cadeia de ltaúna é a mais barata do Estado, porque lá os
funcionários, a manutenção e a segurança da unidade prisional são
garantidos com recursos da própria comunidade, O Estado teria que assumir
somente a alimentação. Já mostramos que a APAC - uma experiência que
-existe desde a década de 60, surgiu em São José dos Campos, SP - vem
fazendo um trabalho extraordinário, alcançando índices de 96%, 97% de
recuperação dos presos, quando o sistema padrão não passa de 15%, e, em
cadeias do Primeiro Mundo, não passa de 50%.

Que segurança quer o Secretário, agindo irresponsavelmente com a
questão da APAC? Seria o caso de se caracterizar também a omissão do
Governador, que assinou o convênio que o Sr. Santos Moreira se nega a

-- cumprir. Talvez o modelo de cadeia do Secretário seja a Furtos e Roubos.
Talvez o seu modelo de estabelecimento prisional seja a Furtos de Veículos,
a antiga cadeia demolida, ou, quem sabe, a Palmital, e não a APAC, porque
ela acaba coma indústria do preso, este é tratado como ser humano. Daí o
alto índice de recuperação: 96%, 97%.

Quando houve o seminário sobre segurança pública e democracia nesta
Casa, o Senador Tuma e o Deputado Federal Hélio Bicudo elogiaram, de
público, a experiência da APAC. E o Senador disse que era a única
experiência em que a recuperação de presos não era mera falácia. Por isso,
tristemente, queremos dizer que visitamos a .APAC, conhecemos a
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experiência positiva daquela unidade, mas vamos dar um cartão vermelho
ao Secretário da 'Insegurança" Pública, que demonstra falta de sensibilidade
para com a questão prisional.	 -

Em fevereiro, estive visitando três estabelecimentos penais. Um, em
Itanhomi, onde 11 presos estão tendo um tratamento melhor, porque a
comunidade reformou as celas e está mantendo o presídio. Ali, verba pública
não entra. Essa omissão é um verdadeiro absurdo. Mas, no que compete ao
Estado - a atuação do Defensor Público do município, o funcionamento da
justiça gratuita -, nada está sendo feito, nem quanto á saúde dos presos, o
que também compete ao Estado. Infelizmente, vimos presos em estado
adiantado de doença, inclusive um que necessitava de procedimento
cirúrgico por causa de uma hérnia; ele estava abandonado num canto da
cela. Essa omissão é lamentável.

Em todas as cadeias que temos visitado, existe também a omissão do
Ministério Público e do próprio Judiciário. Pela Lei de Execução Penal, o Juiz
e o Promotor são obrigados a visitar, uma vez por mês, a cadeia. Mas, em
todas essas - rara exceção foi a APAC e, em Belo Horizonte, a atuação dos
Promotores da Execução-da Capital - e na maioria dos lugares, o Juiz fica
anos e anos sem visitar a cadeia, sem cumprir o que a lei determina, que é.
fiscalizar, no próprio local, as condições do preso. E muito bom falar da
policia e da situação que relataremos, mas vemos grande omissão do Poder
Judiciário, que é responsável pelo caos em que se encontra o sistema
camarário, porque ele se omite do seu papel de fiscal, de denunciador.

E uma exceção o caso que presenciei em ltaúna e o que vimos aqui, com
a Promotoria de Execução de Belo Horizonte. Pode ser que, em outros
lugares, existam Promotores e Juizes que ajam da mesma forma. Mas,
infelizmente, os exemplos não são muitos. Está aqui o ex-Delegado Paulo
Schettino, que foi Corregedor de Polícia e sabe da responsabilidade do
Poder Judiciário com relação ao caos em que se encontra o sistema
carcerário.

Ontem, estive visitando duas unidades prisionais. A primeira foi a cadeia
pública de Uberlândia, onde está havendo rebeliões quase semanalmente.
Presenciamos o esforço do Delegado, Dr. Vicente, em tentar estabelecer a
ordem naquela cadeia superlotada e insalubre. Por outro lado, existem
também as constantes agressões da Policia Militar, que, sistematicamente,
tortura os presos daquela cadeia. Esse fato levou a própria Polícia Civil a
denunciar o procedimento. O próprio Delegado disse-me: 'Há um ódio
sistemático da Polícia Militar para com os presos e dos presos para com a
Polícia Militar. Então, vimos a situação da cadeia. Concedo aparte ao
Deputado Paulo Schettino.

0 Deputado Paulo Schettino (Em aparte) - Deputado Durval Ângelo, nesse
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assunto de política carcerária discordamos em diversos pontos, mas temos
também o dever de salientar que V. Exa., em muitas ocasiões, está coberto
de razão, como no caso da própria CPI. Pedi esse aparte para enfatizar uma
situação para a qual tenho chamado atenção há longo tempo e tenho certeza
absoluta de que V. Exa. tem a mesma opinião. Vamos lutar para que esses
presos saiam da órbita da Polícia Civil, que, constitucionalmente, é uma
polícia judiciária, não tem nada a ver com presos. A partir do momento em
que ela coloca os presos atrás das grades, por meio de seus inquéritos, esse
indivíduo passa a estar à disposição da justiça. Entretanto, infelizmente, em
Minas Gerais, mais de 80% dos presos estão à disposição da Polícia Civil.

• Deputado Durval Ângelo - São 10 mil.
• Deputado Paulo Schettino (Em aparte) - Exatamente. Sendo assim, sob

esse aspecto a CPI carcerária enxergou muito além, propondo à sociedade e
ao Governo que os presas passem a ficar sob o império da justiça, que, em
Minas Gerais, é a Secretaria da Justiça. A Secretaria da Segurança Pública

-tem um quadro muito pequeno para acompanhar a criminalidade, que é
muito dinâmica, e não pode desviar grande parte de seus recursos, tanto
humanos como materiais, para tomar conta dos presos. Sendo assim, quem
concordar com muitas coisas que V. Exa. diz e salientar que estaremos
sempre a seu lado e de todos aqueles que lutarem para que a Polícia Civil
não se responsabilize pela guarda dos presos. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Concordo com o aparteador e deixo bem claro
que essa solução definitiva está se aproximando. O Governador prometeu
encaminhar, em maio, projeto que tratará a questão, levantada pela CPI, da
transferência definitiva dos presas da órbita da Secretaria da Segurança
Pública para a da Justiça.

Gostaria de registrar que, em Uberlândia, fui visitar o presídio novo. As
obras foram retomadas depois que a CPI esteve na cidade. Estivemos lá em
agosto, e, no final deste mês, as obras foram retomadas, mas em ritmo
muito lento, dadas as péssimas condições da cadeia velha. Vimos que foram
tomadas providências com relação às sugestões feitas a respeito da

- segurança das paredes das celas. Estão sendo tomadas providências
também com relação ao problema das ferragens, denunciado por V. Exa.,
com a colocação de uma camada de 20cm de massa de cimento bruto sobre
as ferragens. Entretanto, o ritmo da obra é lento. A inauguração, prevista
para março, foi adiada para junho, e agora temos informação de que será
em setembro. Isso não é algo sério. Os recursos já estão liberados. A obra
está se arrastando há cinco anos. Essa é a cadeia conhecida como a cadeia
da promessa em Uberlândia. Vemos a falta de seriedade na questão
prisional. Os recursos estão liberados e não são aplicados.

Ontem, estivemos em Araguari e, no momento de um grande temporal,
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pudemos verificar a situação subumana em que se encontram os presos da
região. Aliás, havia um menor, de 13 anos, descalço, preso em uma cela
totalmente insalubre, toda encharcada. É um verdadeiro absurdo. Relatarei,
na Comissão de Direitos Humanos, essas quatro visitas a cadeias e
presídios, para que possamos debater a questão e tomar as devidas
providências.

Finalmente, gostaria de fazer a denúncia de uma tortura acontecida no
Município de Carandaí. Há uma semana, um operário - Antônio Carlos do
Nascimento - foi mordido por um cachorro. Não era um cachorro da polícia,
mas da sua vizinha. Esse operário revidou a agressão do cachorro,
chutando-o, tentando se defender. A policia foi , chamada e, em vez de o
cachorro ser preso, o operário é que foi para a cadeia, e lá foi torturado pelo
Detetive Almir, vindo a falecer,-no dia 24, em razão das torturas, na Santa
Casa de Misericórdia de Barbacena. Só o relato do fato já fala por si.

O Tenente do batalhão da Policia Militar local é a testemunha privilegiada
da família junto ao Promotor de Justiça, que já instaurou inquérito, porque
assumiu que entregou o preso com total integridade e, ao sair, ouviu os seus
gritos ao ser torturado pelo Detetive Almir. É um absurdo que a omissão e a
inoperância das corregedorias permitam que monstros como esse continuem
dentro da polícia e que um operário, primário, sem ficha na policia, sem
nenhum tipo de suspeita sobre s pelo fato de ter agredido um cachorro para
se defender, seja torturado. Está na hora de termos a Ouvidoria de Polícia,
para a qual o Governador se nega, há 100 dias, a nomear Ouvidor, a fim de
que ela funcione em Minas Gerais.

O Governador Eduardo Azeredo, talvez, dos muitos atributos que possa
ter, vá ficar conhecido como o Governador que foi frágil, que não teve pulso
para enfrentar o corporativismo das altas cúpulas das duas polícias, as quais
estão impedindo que o Ouvidor seja nomeado. E por fatos como esse que a
Ouvidoria é necessária. Está na hora de a sociedade dar um basta, para que
o Ouvidor seja a voz da sociedade. E por isso que o Governador vai passar
para a história, no dia 31 de dezembro deste ano, como o Govemador-que
não teve-pulso, não teve a coragem de enfrentar o "lobby" e o corporativismo
das cúpulas das polícias. E tenho a certeza de que, se esse mesmo
Governador continuar no poder, ainda é capaz de dar a Medalha Santos
Dumont ao Detetive Almir, lá em Santos Dumont, no próximo ano.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas.galerias, profissionais da imprensa, ocupo
esta tribuna pela primeira vez neste ano, retomando agora à Liderança do
PT nesta Casa. Gostaríamos, neste primeiro pronunciamento do ano, de
fazer uma abordagem sobre a mensagem enviada pelo Governador Eduardo
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Azeredo à Assembléia Legislativa. Recebi-a em meu gabinete e ouvi a
leitura do resumo aqui, na abertura dos nossos trabalhos e, como faço todos
os anos com todas as mensagens e com todos os relatórios que o Governo
envia a esta Casa, estou fazendo estudo detalhado do pronunciamento e do
balanço do Governador. Estaremos hoje abordando apenas a parte
introdutória, onde o Governador faz um comentário, para que, depois, então,
os demais Secretários, por área, possam falar de cada assunto. São apenas
três as páginas do comentário inicial que o Governador Eduardo Azeredo faz
a esta Casa na sua mensagem, na qual cumprimenta o Presidente,
Deputado Romeu Queiroz, e, evidentemente, todos os demais Deputados.
Ele começa dizendo o seguinte: "No cumprimento do dever constitucional" -
porque a Constituição obriga que ele o faça - "e motivado pelo compromisso
de relatar aos representantes do povo mineiro a situação geral do Estado e
as realizações anuais, envio a esta egrégia Assembléia Legislativa
mensagem em que presto contas das ações do Governo relativas a 1997,

-inaugurando mais iniciativa para dar mais consistência à prestação de contas
e das ações do Governo. Encaminho, simultaneamente a esta mensagem, o
balanço geral do Estado."

Então, vamos ao-comentário que o Governador Eduardo Azeredo faz ao
povo mineiro: em primeiro lugar, não há no balanço do Governador Eduardo
Azeredo do ano de 1997 uma explicação aos mais de 70 mil servidores do
Estado de Minas Gerais sobre o não-recebimento da 2 a parcela do 130
salário. Por que será que o Governador esconde do povo, dos mais de 70 mil
servidores e de seus familiares, o motivo por que ele ainda não pagou a?
parcela do 130 salário? E a primeira observação que fazemos a essa
mensagem enviada a esta Casa. Gostaríamos de saber dos Líderes do
Governo por que o Governo não mencionou esse fato no balanço de 1997.

Em segundo lugar, o Governador vai relacionar os aspectos. Ele faz uma
série de comentários-sobre as grandes transformações que tivemos na área
da educação. Vamos então aos fatos: o Governador Eduardo Azeredo afirma
em um dos textos que "merecem destaque, ainda neste ano, o Programa de
Cooperação Educacional entre Estados e Municípios e a ampliação da oferta
de vagas no ensino médio". Ele segue dizendo que houve um grande
aumento nas vagas do ensino médio. Temos que entender que está sendo
feita campanha para matrícula, mas isso não significa que os alunos, de fato,
vão concluir o ano. O Governo abriu 707 mil matrículas para o ensino médio.
Segundo dados do IBGE de 1991 existem, em condições de estudo entre 15
e 19 anos no Estado de Minas Gerais, mais de 1.500.000 jovens nessa faixa
etária querendo vaga no ensino médio. O Governo abriu 707 mil e está
dizendo que atendeu à demanda do ensino médio.

Governador, V. Exa. deveria consultar melhor as suas fontes, porque, no
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aspecto educacional do ensino médio, V. Exa. está equivocado com relação
a essas informações enviadas a esta Casa. Os alunos continuam sem
matrícula e hoje temos vários alunos com mais de 18 anos que não
conseguem uma vaga no ensino médio. Os cursos profissionalizantes foram
fechados e foi alado o Programa Acertando o Passo que, na verdade, fecha
todas as escolas de 53 a 8a séries do curso notumo e obriga os alunos a
fazerem supletivo. A mesma coisa S. Exa. vai fazer com os alunos do ensino
médio. Segundo o Governo, a partir de agosto isso já vai acontecer. Digo às
Lideranças do Governo que desse jeito é muito fácil mandar índices para o
UNICEF e para a UNESCO. Seria bom que essas organizações pudessem
conferir esses dados, porque, a partir de agora, em Minas Gerais, nenhuma
criança é reprovada. Foi criado o ciclo básico de j8 a 4 séries, em que
nenhuma criança é reprovada. E o Governo fala em índice de aprovação de
100%. Por decreto qualquer um faz. Se não há provas nem avaliações, é
evidente que não vai haver reprovação. Queremos discutir com o Governo é
esse tipo de qualidade de ensino.

Posteriormente, faremos comentários gerais, hoje estou apenas iniciando
uma análise do balanço que foi mandado pelo Governador. Estou pegando
esses dados do próprio balanço, não estou criando nada. O Governo diz que
são 707 mil vagas e o IBGE diz que existem mais de 1 milhão de jovens
querendo entrar na escola e não-conseguem.

Em segundo lugar, aparecem as novelas do PROSAM. Estamos vendo
nessa novela que a propaganda é maior do que as obras do próprio
PROSAM. Estamos gastando mais com publicidade do que com a realização
da obra em si. A maior parte dos programas que estão sendo divulgados
ainda vão ser desenvolvidos no futuro, com dinheiro de empréstimo que
vamos ter que pagar em longo prazo, sacrificando ainda mais o povo. O
terceiro aspecto aqui relacionado é o esforço do Governo para resolver o
problema dos investimentos aqui em Minas. Segundo ele, tivemos
R$13.000.000.000,00 de investimentos e, portanto, aumentamos o indica de
emprego. Alguma coisa está errada. O Governo está dizendo que o indica de
emprego-aumentou. Os dados do próprio Governo indicam que o indica de
desemprego aumentou, mas o Governador disse que o índice de emprego
aumentou. Vários órgãos do Governo, o IBGE e a Secretaria de Trabalho e
Ação Social, informam que em Belo Horizonte o índice de desemprego
aumentou. Em Uberlândia, temos mais de 45 mil pessoas desempregadas.
Não consigo compreender quem diz a verdade.

Sr. Governador, vamos fazer a lista dos 45 mil desempregados de
Uberlândia e mandar para o Palácio, porque o senhor diz aqui, na sua
mensagem, que Minas não tem o problema do desemprego. Seria bom que
o senhor mostrasse onde há emprego para o povo de Minas.
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O quarto aspecto do Governo é o combate vigoroso às desigualdades

sociais: várias regiões, por meio da Lei Robin Hood, tiveram uma melhoria
fantástica nos índices e os desequilíbrios regionais atenuados. Pelo que
conheço deste Estado, os problemas continuam graves. Segundo o
Governador, houve um grande processo de urbanização, de construção de
rodovias, etc. Particularmente, gostaria que o Governador andasse, um só
dia, no Pontal do Triângulo Mineiro e pegasse a estrada que vai de Frutal a
Cameirinho, para me informar quais estradas estão sendo consertadas.
Basta uma vez só. Nem precisa ir longe. Basta ir de ltuiutaba a Santa Vitória,
de Ubeilândia a Araxá. Só se estão consertando estradas em outras regiões
do Estado. No Triângulo e no Alto Paranaíba isso não está ocorrendo. Os
buracos são enormes, e você não tem condições de trafegar tranqüilamente.

O Governador fala ainda da saúde; diz que ela é fantástica. Não sei, então,
por que há um surto de dengue. Se é a maravilha que está posta aqui, por
que está acontecendo esse surto da dengue em todo o Estado? Por que

-estão aparecendo doenças que já tinham sido erradicadas? E porque não
temos urna saúde preventiva. Há várias doenças graves reaparecendo e
trazendo intranqüilidade ao povo de Minas Gerais.

Continua o Governador, falando agora da reforma agrária. Diz que fez um
convênio com o INCRA e assentou 6 mil famílias em 92 projetos de 1997.
Queria saber onde foram esses assentamentos, porque acompanho de perto
a questão da terra no Triângulo Mineiro. Ele diz que tem uma assessoria
especial sobre reforma agrária do Sr. Secretário João Batista dos Mares
Guia, que foi ao Pontal do Triângulo Mineiro, a Uberlândia e Araxá, e disse
que só no Pontal assentaria 600 famílias, O povo está lá até hoje. Vocês
viram e devem ter acompanhado pela imprensa que os trabalhadores
ocuparam o INCRA na semana passada, para cobrar a - promessa do
Secretário Especial do Governador.

Lá no Pontal do Triângulo Mineiro, em Santa Vitória, estamos denunciando
uma pessoa de uma cooperativa pró-terra, criada inclusive pelo Secretário
Especial, que estava estocando cestas básicas do programa Comunidade
Solidária há cinco meses. A comida se perdeu. Os trabalhadores rurais
ocuparam a casa dessa pessoa. Foram presas 25 pessoas, que ficaram três
dias na cadeia. Fizeram isso por que estavam passando fome nos
acampamentos. A comida ficou estocada durante cinco meses na casa
dessa pessoa, em comum acordo com o Prefeito. Esse programa da cesta
básica tem de ir para quem está assentado. Eles estavam sonegando as
cestas e os trabalhadores, passando fome, invadiram a casa dessa pessoa e
foram presos. Eles agora vão responder a processo enquanto o Governador -
está escrito aqui - pega a cesta básica do programa Comunidade Solidária,
que está indo para a casa de pessoas que vão fazer a campanha dele. As
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cestas não estão chegando aos acampamentos. Onde estão as 6 mil famílias
assentadas? Quero saber onde estão.

Além disso, o Governador continua dizendo que acertou o problema da
máquina pública e que acertou a renegociação da dívida. Estamos entrando
hoje com três requerimentos. No primeiro queremos saber, de acordo com o
art. 76 da Constituição do Estado, como foi esse acordo, porque, nos
próximos 30 anos, Minas Gerais ficará sujeita à política do Governo Federal.
Minas Gerais será o único Estado da Federação que pagará juros de 7,5%,
todos os outros Estados pagarão 6%. Pergunto aos líderes do Governo: por
que só Minas Gerais vai pagar juros maiores? Por que só Minas Gerais está
tendo que se submeter? Estamos pedindo os contratos dos outros Estados,
aqueles que foram assinados em São Paulo, Rio de Janeiro e em outros
Estados. Por que o contrato de Minas Gerais é o pior e nos coloca mais
submissos ao Governo Federal em relação aos outros Estados?

Queremos discutir isso com o Governador. Queremos discutir essa
questão da dívida, que o Governador colocou como se fosse a negociação
do século. Foi a negociação do século, mas não para os mineiros, porque vai
colocá-los, durante 30 anos, mais uma vez submissos e com um arrocho
brutal, mais uma vez nas costas dos servidores públicos.

Em outro requerimento, estamos querendo saber se foi acertada a questão
da máquina pública. O Governo vendeu 33% das ações da CEMIG, entraram
1,13 bilhões. Queremos saber onde está esse dinheiro, porque até agora o
Governo usou a metade, cento e trinta e poucos, para cobrir a corretagem do
BNDES e outros quinhentos para abatimento da dívida. Onde estão os outros
quinhentos? Queremos saber onde está esse dinheiro. O Governador e a
Assembléia Legislativa suspenderam as audiências públicas, porque o
Governador não tem 45 milhões, não tem os outros 38, faltam 28, ainda, das
audiências de 1995. Está cancelando as audiências, porque não tem esse
dinheiro. Mas esses 500 milhões, será que vão aparecer a partir de agosto,
na campanha? Queremos saber e, por isso, estamos entrando com esse
requerimento.

Pára finalizar, queremos também que o Governador explique o porquê
desse processo de demissão na CEMIG, a diminuição dos escritórios, a
queda da qualidade do serviço no interior. Não queremos que em Minas
Gerais aconteça o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Queremos que a
população continue com um atendimento de qualidade.

Para encerrar, quero dizer ao Governador Eduardo Azeredo que tudo isso
é muito bonito, gasta-se muito t tem que ser feito, evidentemente, mas
vamos discutir seus números. Nós, da Bancada do PT, vamos voltar aqui e
mostrar as várias incoerências. Há muita publicidade e propaganda, mas os
números não conferem, inclusive estamos utilizando a sua mensagem. Não
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estou falando aqui nenhum número que não tenha saído disso aqui que V.
Exa. assinou. Ou V. Exa. assinou sem saber ou realmente o povo mineiro
está sendo enganado. Vamos ficar de olho, vigiando e fiscalizando, exigindo
que o dinheiro do povo de fato saia para atender aos interesses do povo. Os
servidores públicos do Estado já não suportam mais atrasos na sua escala
de pagamento do salário e do 130 salário. Esperamos que o Governador, o
mais rápido possível, cumpra com sua obrigação, que diminua as
propagandas. Se diminuir 10% nas propagandas, poderá pagar aos 70 mil
servidores que não receberam a segunda parcela do 13 0 salário. Muito
obrigado.

Y Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

passa à r Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
-compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião ordinária.

-	Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.591. Pelo
PSDB: efetivo - Deputado Roberto Amaral; suplente - Deputado Ajalmar
Silva; pelo PMDB: efetivo - Deputado Anderson Adauto; suplente - Deputado
Antônio Roberto; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira;
suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PPB: efetivo - Deputado Antônio
Genaro; suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PT: efetivo - Deputado
Geraldo Nascimento; suplente - Deputado Marcos Helênio. Designo. A Área
de Apoio às Comissões.

Comissão Especial - para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 13.593. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente -
Deputado Ailton Vilela; pelo PPB: efetivo - Deputado Sebastião Helvécio;
suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho; pelo PT: efetivo - Deputado
Marcos Helênio; suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leão; pelo PDT:
efetivo - Deputado Alencar da Silveira Júnior; suplente - Deputado Alvaro
Antônio; pelo PTB: efetivo - Deputado Ambrósio Pinto; suplente - Deputado
Olinto Godinho. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 13.598. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Cailos Pimenta; suplente -
Deputado Errnano Batista; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro
Vieira; suplente - Deputado Geraldo Santanna; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Antônio Andrade; suplente - Deputado Anderson Adauto; pelo
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PPB: efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; suplente - Deputado Luiz
Fernando Faria; pelo PT: efetivo - Deputada Maria José Haueisen; suplente -
Deputado Anivaldo Coelho. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 13.597. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Ailton Vilela; suplente -
Deputado João Leite; pelo PFL: efetivo - Deputado Leonídio Bouças;
suplente - Deputado Djalma Diniz; pelo PMDB: efetivo - Deputado José
Henrique; suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo PPB: efetivo - Deputado
Gil Pereira; suplente - Deputado Sebastião Helvécio; pelo PTB: efetivo
Deputado Olinto Godinho; suplente - Deputado Ambrôsio Pinto. Designo. A
Área de Apoio às Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de
Lei n° 13.602. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Arnaldo Penna; suplente -
Deputado Péricles Ferreira; pelo PFL: efetivo - Deputado Rêmolo Aloise;
suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Antônio Júlio, suplente - Deputado Antônio Andrade; pelo PT: efetivo -
Deputado Durval Angelo; suplente - Deputado Geraldo Nascimento; pelo
PPB: efetivo - Deputado Luiz Fernando Faria; suplente - Deputado Dimas
Rodrigues. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de
Lei n° 13.604. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Kemil Kumaira; suplente -
Deputado Wanderley Ávila; pelo PPB: efetivo - Deputado Gil Pereira;
suplente - Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar
Machado; suplente - Deputado Marcos Helênio; pelo PSD: efetivo -
Deputado Dinis Pinheiro; suplente - Deputado Miguel Barbosa; pelo PPS e
pelo PSN: efetivo Deputado Marco Régis; suplente - Deputado Miguel
Martíni. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelas Bancadas do PPB - indicação do Deputado
Alberto Pinto Coelho para Líder; do PTB - indicação do Deputado Paulo
Schettinõ para Lider, e pelos Deputados Ronaldo Vasconcellos - sua
indicação para Líder do PL; Miguel Martini - sua indicação para Líder--do
PSN; Marco Régis - sua indicação para Líder do PPS (Ciente. Publique-se.
Cópia às Lideranças.).

Votação de Requerimentos
O Sr Presidente - Requerimento do Deputado João Leite, em que solicita

que o Projeto de Lei n° 1.239197, que dá nova redação ao inciso 1 do art. 69
da Lei n°7.109, de 13110177, seja incluído em ordem do dia, uma vez que se
encontra esgotado o prazo para sua apreciação nas comissões a que foi
distribuído. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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

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

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

Machado, em que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que os
Projetos de Lei n°s 471195 e 1.390197 sejam apreciados em último lugar
entre as matérias em fase de votação. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Prosseguimento da votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 739196, do
Deputado Durval Ângelo, que dispõe sobre o uso de uniformes por policiais
civis nos casos que especifica e dá outras providências. A Comissão de

-Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa
Social opina por sua rejeição. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
por sua aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação

de votação pelo processo eletrônico e solicita aos Deputados que ocupem
seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados; votaram "não" 15

Deputados; com o Presidente, são 21 Deputados. Não havendo "quorum"
para votação, a Presidência toma-a sem efeito. Tendo em vista a
importância das matérias constantes na pauta, a Presidência determina que
se faça a recomposição do quorum" .e solicita ao Sr. Secretário que proceda
à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Meio) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Não há

quorum" para votação, mas o há para discussão.
Discussão, em V tumo, do Projeto de Lei n° 1.299197, do Deputado João

Batista de Oliveira, que autoriza o Estado a assumir a gestão e a
manutenção de trechos rodoviários. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com a Emenda
fl° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.512197, do Governador do
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Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina
imóvel que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n! 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 309195, do Deputado João
Batista de Oliveira, que toma públicos os documentos dos arquivos do
Departamento de Ordem Política e Social, no período compreendido entre
1964 e 1985. A Comissão de Defesa Social opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N°1 AO PROJETO DE LEI N° 309195

Dispõe sobre o acesso aos documentos constantes nos arquivos do extinto
Departamento de Ordem Política e Social - DOPS.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica assegurado aos cidadãos o acesso aos documentos, inclusive

os microfilmados, constantes nos arquivos do extinto Departamento de
Ordem Política e Social - DOPS.

§ 1 0 - Os documentos de que trata o ucaput deste artigo cuja divulgação
comprometa a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa
serão de acesso restrito, pelo prazo de 100 (cem) anos, a partir da data de
sua produção.

§ 20 - E garantido ao cidadão pleno acesso aos documentos e às
informações referentes à sua pessoa, mediante requerimento protocolado na
instituição pública custodiadora dos arquivos a que se refere esta lei.

§ 30 - A consulta pública aos documentos e às informações pessoais será
permitida desde que previamente autorizada pelo titular ou por seus
herdeiros.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,	 --
Péricles Ferreira
Justificação: A Constituição Federal, no seu art. 5°, garante a

inviolabilidade da honra e da imagem do indivíduo, ao mesmo tempo que
permite o conhecimento das informações constantes em órgãos públicos
sobre sua pessoa, pela utilização do tabeas data".

A Lei Federal n° 8.159, de 1991, e o Decreto Federal n° 2.134, de 1997,
que regulamentam a matéria, estabelecem exceções claras, especialmente
quanto aos documentos que deverão ser de acesso restrito aos diretamente
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interessados, e não a qualquer do povo.

No espírito dessa legislação, visando a resguardar os direitos do cidadão,
propomos este substitutivo.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentado ao projeto o Substitutivo n o i, do Deputado Péricles Ferreira.
Em face do que dispõe o § 40 do art. 189 do Regimento Interno, a
Presidência encaminha o projeto com o substitutivo à Comissão de Direitos
Humanos, para que esta emita parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 326195, do Deputado João
Batista de Oliveira, que dispõe sobre a promoção, pela Loteria Mineira, de
extração especial da Semana do Excepcional. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10
turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 326195

EMENDA N°2
Dê-se ao "caput" do art. 1 0 a seguinte redação:
Art. 1 0 - A Loteria-do Estado de Minas Gerais promoverá, anualmente, no

mês de agosto, extração especial em homenagem às pessoas portadoras de
deficiência.".

Sala das Reuniões, 8 de abril de 1997.
João Batista de Oliveira
Justificação: A emenda visa a alterar a redação do artigo, em virtude da

revogação do Decreto n° 54.188, de 2418164, que criou a Semana Nacional
da Criança Excepcional.

EMENDA N°3
Dê-se ao "caput" do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - A Loteria do Estado de Minas Gerais promoverá, anualmente, no

mês de agosto, uma extração especial ou a confecção de cartões específicos
de loteria instantânea, em homenagem ás pessoas portadoras de

-- deficiência.".	 -
Sala das Reuniões, de de.
Péricles Ferreira
Justificação: A criação de um sorteio ou extração especifica para uma

entidade acarreta custo elevado, devido à impressão das faces dos bilhetes
alusivos ao evento, estabelecendo, ainda, precedente de destinação
determinada, o que contraria o espírito geral de distribuição do lúcro liquido,
danoso às demais entidades de cunho social. Considerando a nobre causa
defendida pela proposição, sugerimos a mencionada alteração, que atenderá
ao objetivo do projeto, sem acréscimo de custos e, sem prejuízo de outras
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instituições.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas ao projeto a Emenda n° 2, do Deputado João Batista de
Oliveira, e a Emenda n° 3, do Deputado Péricles Ferreira. Nos termos do §
40 do art. 189 do Regimento Interno, a Presidência vai submeter as emendas
a votação, independentemente de parecer, em momento oportuno.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no i .176/97, do Deputado João
Batista de Oliveira, que proíbe a cobrança de taxas, mensalidades e
contribuições nas escolas da rede estadual e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votação e não

havendo oradores inscritos para a 3a Parte, a Presidência encerra os
trabalhos, convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã,
dia 27. às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 2712198

Presidência do Deputado Ivo José
Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".

Comparecimento	-
- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Ambrósio Pinto - Gilmar Machado - Ivair Nogueira - José Maria

Barros - Marco Régis - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Roberto Amaral -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio.

Falta de MQuorurn"
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Às 9h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputadõs para a reunião de debates de segunda-feira, dia 2 de março, às
20 horas.

ATA DA 78U REUNIÃO ESPECIAL, EM 1912198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Maria Olivia

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designação de Comissão -
Compõsição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Péricles Ferreira e dos Srs. Reinaldo Gilli e Carlos
Lindemberg - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Dilzon Meio - Maria Olivia - Aílton

Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson •Adauto - Dimas Rodrigues -
Durvai Angelo - Gemido da Costa Pereira - Gemido Santanna - Giycon Terra
Pinto - João Leite - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Marco Régis - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Pauto Schettino - Péricles Ferrei-a - Raul Lima Neto - Rêmoio Aloise -
Ronaldo Vasconceilos - Wandertey Ávila - Wilson Pires.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 20h15min, a lista de

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

Ata
- O Deputado Geraldo da Costa Pereira, 2°-secretário "ad hoc", procede à

leitura da atada reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Designação de Comissão

A Si-a. Presidente..- A Presidência designa os Deputados Durval Angelo,
Wanderley Ávila e Marco Régis para, em comissão, conduzirem ao Plenário
as autoridades e os demais convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência convida a

tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Deputado Tarcísio Henriques,
Secretário da Justiça, representando o Governador Eduardo Azeredo;
Reinaldo GiiIi, Diretor-Presidente do jornal "Hoje em Dia"; jornalista Carlos
Lindemberg, Diretor de Redação; Deputado Federal José Santana,
representando a Câmara Federal; Ricardo Malheiros Fiúza, representando o
Tribunal de Justiça do Estado; Juiz, José Joaquim Benfica, Presidente do
Tribunal de Justiça Militar, e Prof. Aluisio Pimenta, Magnifico Reitor da
Universidade do Estado de Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o jornal "Hoje em

Dia" pelo décimo aniversário de sua fundação.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional.

- Ouve-se o Hino Nacional. (- Palmas.)
Palavras do Deputado Péricles Ferreira

O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Deputado Péricles
Ferreira, autor do requerimento que suscitou a realização desta homenagem.
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O Deputado Péricles Ferreira - Exmos. Srs. Deputado Romeu Queiroz,

ilustre Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Deputado
Tarcisio Henriques, Secretário da Justiça, representando o Governador
Eduardo Azeredo; Reinaldo Gilli, Diretor-Presidente do jornal 'Hoje em Dia";
jornalista Carlos Lindemberg, Diretor de Redação; Deputado Federal José
Santana, representando a Câmara Federal; Ricardo Malheiros Fiúza,
representando o Tribunal de Justiça do Estado; José Joaquim Benfica,
representando o Tribunal de Justiça Militar; Prof. Aluísio Pimenta, Magnífico
Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais; a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais tem prestado homenagens a pessoas e instituições que
entre nós se destacam. Tal comportamento traduz a preocupação da Casa
do povo mineiro em expressar com fidelidade os sentimentos de nossos
coestaduanos.

Em coerência com essa filosofia, estamos reverenciando um de nossos
mais expressivos órgãos de comunicação, o jornal "Hoje em Dia", que
comemora seu décimo aniversário. Tivemos o privilégio de ser autor da
proposição que deu origem ao evento; por isso aqui estamos, com muita
honra, para saudar o homenageado, em nome do Palácio da Inconfidência.

Historicamente, a imprensa nacional teve início com Hipólito da Costa,
espírito pioneiro e visionário que editou o primeiro jornal do País, ainda nos
primórdios do século passado. Pára cumprir seu intento, esse brasileiro que
estava além de sua época se estabeleceu em Londres - não é difícil concluir
que, em solo pátrio, não dispunha dos meios para fazê-lo - e ali imprimia o
órgão que constituiu o marco inicial de nossa mídia impressa.

A tradição de grandes jornalistas à frente de grandes jornais perdurou
desde então. Ainda no século XIX, eles participaram decisivamente de
acontecimentos que moldaram a vida brasileira, tais como a Abolição da
Escravatura - causa que abraçaram de maneira unânime - e a Proclamação
da República.

Já no século XX, jornalistas e jornais de características extraordinárias
dotaram a imprensa brasileira dessa força e dessa representatividade -que
hoje conhecemos. Sem desmerecer dos demais, evocaremos os vultos de
Júlio de Mesquita, Irineu Marinho, Pereira Carneiro e Assis Chateaubriand
como aqueles que tomaram possível a consolidação de veículos
informativos como 'O Estado de São Paulo", 'O Globo", "Jornal do Brasil" e
os do grupo Diários Associados.

Em Minas Gerais, especificamente, ocorrem-nos os nomes de Gemido
Teixeira da Costa e Pedro Aguinaldo Fulgêncio à frente do 'Estado de
Minas"; de Otacílio Negrão de Lima com o "Diário de Minas"; do saudoso
Arcebispo Dom Antônio dos Santos Cabral com o 'Diário Católico"; e de Euro
Arantes e José Maria Rabelo com o positivamente polémico 'Binômio".
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Perdoem-nos todos os outros que se fizeram e se fazem dignos de
reconhecimento se não os mencionamos: a impossibilidade de fazê-lo se
compensa pelo fato de os mineiros, sem exceção, igualmente os
conhecerem e admirarem.

Nesse final de milênio, a comunicação adquiriu tal pujança e tal relevância
na vida dos homens que dispensa comentários. A mídia escrita se
complementa com o rádio, a televisão e as infinitas variações tomadas
possíveis pelo avanço da eletrônica e da cibernética. Chegamos àquele
ponto em que os acontecimentos sucedidos em qualquer parte do mundo
nos são informados, com freqüência, minutos após ocorrerem, seja pela
televisão a cabo, pelas ondas da Internei ou pelas transmissões radiofônicas.
A aldeia global, em síntese, é uma realidade incontestável graças aos
veículos de comunicação.

Pois foi nesse panorama estimulante e promissor que nasceu, há dez anos,
o nosso "Hoje em Dia". A partir da percepção de que a imprensa escrita tem

=seu lugar assegurado no mundo contemporâneo, o jornal foi implantado sob
o símbolo da inovação e do pioneirismo. E isso podemos ver pela brilhante
trajetória que desde então vem percorrendo. Já em seu primeiro número, o
"Hoje em Dia" circulou com impressão em cores, incorporando novidade
absoluta à imprensa mineira da época. No mesmo ano em que foi fundado,
em 1988, promoveu seu processo de regionalização, com a publicação dos
tablóides "JF Hoje", "Leste Hoje" e "Norte Hoje". Em 1990, outra iniciativa
pioneira se traduziu na informatização da redação e da pré-indústria. Um ano
após, vieram os suplementos semanais "Moda", "Tevê" e "Infantil",
acompanhados em 1992 pelo caderno "Minas" Tivemos, finalmente, os
cadernos "Moda e Estilo" e "Informática", já então com todo o jornal
circulando segundo o revolucionário projeto gráfico que agora o identifica.

Atualmente, o "Hoje em Dia" responde pela invejável circulação de 40 mil
exemplares nos dias úteis e 50 mil aos domingos. São números respeitáveis,
que o colocam entre os periódicos brasileiros de maior penetração e muito
contribuem para a integração das várias regiões do Estado, onde já se
incorporou à vida e ao cotidiano de nossa gente.

Diríamos, sem exagero, que a rotina produtiva do povo mineiro não se
concebe sem a leitura do "Hoje em Dia". Assim é que abrimos o jornal e
acompanhamos, com o vagar que nos permitem as lides, mas com interesse
ilimitado, os setores de opinião, política, economia, notícias locais, nacionais
e internacionais, esportes, cultura, moda, turismo. E síntese perfeita da vida
moderna, e o leitor comum nem de longe imagina que, para elaborá-la, uma
equipe inteira se põe em campo. De fato, realiza-se todo um trabalho
sincronizado e inteligente, que começa com o repórter, passa pela redação,
pelo setor de arte, segue para a impressão e, finalmente, para o setor de
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distribuição, e chega ao público.

A responsabilidade por tantos êxitos cabe aos excelentes quadros técnicos,
que asseguram um resultado de qualidade. A equipe que dirige o "Hoje em
Dia" dignifica o jornalismo e faz uma imprensa com "1" maiúsculo, obra de
profissionais de porte e talento.

O Diretor-Presidente, o muito ilustre Dr. Reinaldo Gilli, é um paulista que
em boa hora veio ilustrar as plagas mineiras com seu profissionalismo e
competência. Encontra-se à frente do "Hoje em Dia" há exatamente quatro
anos, durante os quais tem demonstrado ser legítimo seguidor da política do
café-com-leite, sinônimos da histórica colaboração e do entendimento entre
os dois Estados. A ele, nossos cumprimentos e nossas felicitações,
extensivos aos demais Diretores, cujos nomes pedimos vênia para citar
nominalmente. Como Diretor de Redação, temos Carlos Lindemberg, nome
de peso na imprensa brasileira; também o são o Diretor Administrativo e
Financeiro, Pedro Geraldo; o Diretor Industrial, Wilson do Vai, e o Diretor
Comercial, Haroldo Lemos. A secundá-los, encontra-se um grupo de
profissionais que honra o jornalismo em Minas e faz do "Hoje em Dia"
protótipo de órgão informativo e formador de opinião.

Em 1991, o jornal foi distinguido com o Prêmio Esso de Jornalismo,
galardão máximo para o setor no País. De lá para cá, poderíamos dizer que
o jornal fez por merecer distinção semelhante a cada ano, tal a dimensão do
trabalho que desenvolve. Cabe, portanto, com muita justiça, essa
homenagem que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais vem
prestar-lhe por ocasião de seu décimo aniversário. Representa ela, afinal, o
reconhecimento da sociedade mineira a uma instituição jovem, que
apresenta significativa folha de serviços em prol de nossa gente.

Parabéns, "Hoje em Dia", estamos certos de que o presente que ostenta
em seu nome também significa um futuro pleno de realizações. Parabéns! (-
Palmas.)

Palavras do Sr. Reinaldo Gilli
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Reinaldo Gilli, Presidente do jornal

"Hoje entoia".
O Sr. Reinaldo GilIi - Exmo. Sr. Presidente desta Casa, Deputado Romeu

Queiroz, e demais componentes desta Mesa; autoridades, políticos, amigos,
parceiros; é uma missão difícil para nós falar sobre esse aniversário, porque
confessamos que nos encontramos emocionados devido ao sucesso desse
projeto iníciado no ano de 1988, portanto, há 10 anos. Isso, devido a uma
grande equipe que é comandada diariamente por nós e que tem conseguido
um resultado que tem agradado a nossa sociedade, a sociedade mineira, da
qual hoje faço parte. Eu gostaria de, nesta oportunidade, ressaltar as
características que deram origem ao "Hoje em Dia": o pioneirismo, a
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modernidade e o comprometimento com a verdade dos fatos.

Essa tem sido nossa bandeira. Diariamente, nosso leitor recebe em sua
casa, em seu trabalho ou compra nas bancas informação. E essa informação
tem sido tratada por profissionais que recebem orientação, desde nós até a
diretoria de redação e os editores, para que apurem o fato e ouçam os dois
lados da notícia. Aliás, é pouco comum uma notícia que tenha dois lados.
Normalmente, a notícia é publicada de uma só forma, ouvindo-se um só
lado. Depois, então, dá-se o direito de resposta àquéle que, porventura, for
caluniado ou acusado sem prova. Temos procurado, então, fazer esse
trabalho: ouvir os dois lados; dar condições para que a pessoa que está
sendo acusada ou mesmo citada na reportagem possa esclarecer os fatos,
dando a sua versão da história. Essa é uma das formas como trabalhamos
no dia-a-dia de nosso jornal.

Mais do que isso, estamos trabalhando - e vamos continuar nessa linha de
trabalho - ressuscitando o jornalismo investigativo. Costumo dizer que as
noticias comuns são veiculadas pela TV, pelas rádios e por todos os outros
jornais. Entretanto, o "Hoje em Dia" procura ir além, dando as noticias que
todos dão, mas procurando novos fatos, investigando onde há notícias que
interessem à sociedade e ao nosso leitor.

Com essa bandeira, entre várias que poderíamos citar - mas para isso
teríamos de ficar aqui por um tempo -, o "Hoje em Dia" tem crescido. E
vamos continuar nessa linha. Vamos continuar investigando a qualidade da
notícia, comprometendo-nos sempre com a verdade dos fatos, utilizando os
melhores e mais modernos equipamentos, para que possamos levar o que
há de melhor aos nossos leitores.

Finalizando, queria dedicar esta homenagem a todos aqueles que durante
esses dez anos trabalharam ou trabalham no "Hoje em Dia", porque muitos
já não fazem parte do nosso quadro de funcionários, mas dedicaram parte de
sua vida ao jornal. Como eu disse anteriormente, cada pessoa que passou
pelo "Hoje em Dia" colocou um tijolinho, vamos assim dizer, nesta grande
edificação chamada jornal "Hoje em Dia".

Vamos continuar trabalhando e nos dedicando para fazer deste jornal, que
ainda é novo - tem apenas dez anos -, um jornal considerado não apenas o
melhor, como tem sido considerado pela maioria daqueles que o lêem
diariamente, mas, como somos audaciosos, além de ser o melhor, queremos
tomá-lo, em um curto espaço de tempo, o maior jornal deste Estado. Que
Deus abençoe nossa jornada. Boa noite a todos.

Palavras do Sr. Carlos Lindemberg
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao jornalista Carlos

Lindemberg, Diretor de Redação do jornal "Hoje em Dia".
0 Sr. Carlos Lindemberg - Exmos. Srs. Deputado Romeu Queiroz,
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Presidente desta Assembléia Legislativa; Deputado Tarcísio Henriques,
Secretário da Justiça, representando o Governador do Estado, Eduardo
Azeredo; Reinaldo Gilli, nosso Diretor-Presidente: Deputado Federal José
Santana, representando a Câmara Federal; Ricardo Malheiros Fiúza,
representando o Tribunal de Justiça do Estado; Juiz José Joaquim Benfica,
Presidente do Tribunal de Justiça Milftar, Aluísio Pimenta, Magnífico Reitor
da UEMG; senhoras e senhores, colegas do "Hoje em Dia"; é com elevada
honra que ocupo esta tribuna, de onde se pode divisar a geografia humana
de todas as Minas Gerais, pela multiplicidade de semblantes dos que aqui
têm assento, para festejar os dez anos de atividade do jornal "Hoje em Dia".

Honra-nos sobremaneira a iniciativa desta Assembléia, por proposição do
eminente Deputado Péricles Ferreira, com o generoso acatamento de seus
nobres pares. Estamos desvanecidos com a homenagem.

E cremos que, ao fazer realizar esta sessão especial de homenagem ao
"Hoje em Dia", imaginou a Assembléia Legislativa expressar seu
reconhecimento à contribuição que o jornal tem dado à renovação da
imprensa mineira nesses dez anos de laboriosa atuação. Nesse sentido,
pensou acertadamente esta Casa Legislativa.

De tato, nesses 120 meses de circulação ininterrupta, o "Hoje em Dia" tem
pautado a sua atuação pela vanguarda do processo de recomposição do
poder competitivo dos jornais impressos de nosso Estado. Foi assim já no
seu primeiro número, ao introduzir no jornalismo diário mineiro o uso das
cores, ultrapassando de uma vez por todas a pálida etapa da imprensa
monocromática, que por anos perdurou em Minas.

O "Hoje em Dia" surgiu numa explosão de cores e sepultou de vez o
cinzento dos nossos jornais. E foi além. Bem recebido pelos leitores e
assinantes, acolhido pelo mercado, o jornal ousou mais: enquanto outros
continuavam no matraquear de velhas máquinas, o «Hoje em Dia" inscreveu-
se entre os primeiros jornais informatizados do País e, ato continuo,
automatizou a paginação e a fez eletrônica. Era o grande salto tecnológico
do final da década de 80, que só alguns anos depois chegaria a outros
jornais locais.

Para ser moderno, no entanto, não basta ao jornal que seja
tecnologicamente atualizado. A proposta do "Hoje em Dia" não contemplava
apenas esse aspecto. A moderna tecnologia adotada pelo jornal tinha de ser
consentânea com as mudanças que começavam a ocorrer no mundo, no
Pais e em Minas. Como cantara Caetano, era preciso estar atento e forte.

O "Hoje em Dia" se impôs, então, um padrão de comportamento editorial
que acabava com o jornalismo de uma nota só então prevalecente. A notícia,
a partir dai, passou a ter, também em Minas, os dois lados de que falava o
resto do mundo. As pesquisas então levadas a campo mostravam que o



609
leitor mineiro já não se submetia à tirania dos velhos métodos - queria ter a
opção de uma leitura solta, isenta, sem preconceitos, enfim, moderna. O
insosso, o conformismo e a acomodação já não eram permitidos pelos
mineiros. Minas, finalmente, também mudava.

Moderno industrialmente, contemporâneo editorialmente e inovador na sua
comunicação com o mercado, o Hoje em Dia" passou a empunhar como
uma de suas bandeiras a integração de nosso Estado. E uma de suas
primeiras iniciativas foi a criação de sucursais nas diversas regiões de Minas.
Depois, Brasília, num processo que se mantém em curso até a completa
interligação de todo o nosso Estado com a sede, em Belo Horizonte. Minas,
então, estará inteira, integrada pela notícia, no texto objetivo e verdadeiro do
"Hoje em Dia".

Nesses dez anos que hoje comemoramos, podemos dizer que ajudamos a
construir a história contemporânea de Minas, sem falsa modéstia. Podemos
dizer, sim, que modernizamos a imprensa mineira, abrimos espaço para os

-que não tinham voz, defendemos e realizamos a integração de nosso
Estado, mantivemos por todo esse tempo o compromisso de nos
entrincheirarmos na defesa dos melhores interesses de Minas e dos
mineiros.

Temos hoje a firme convicção de que estamos no melhor caminho. O
reconhecimento de nossos leitores, cada vez mais numerosos, o respeito da
concorrência e a aceitação cada vez mais ampla do mercado publicitário são
o testemunho de que o "Hoje em Dia" se inscreveu definitivamente na
consciência cívica dos mineiros e se encaixou perfeitamente no bom gosto
dos que optam diariamente por um jornal que não tem outro compromisso
senão com o seu público. E este compromisso, renovado todas as manhãs
nas bancas e nas mãos dos nossos assinantes, nós haveremos de manter, a
todo custo, pelos próximos anos. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar, neste momento,

uma placa comemorativa deste evento ao Dr. Reinaldo Gilli, com os
seguintes dizeres: "No décimo aniversário do 'Hoje em Dia', a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais assinala o seu reconhecimento aos
dirigentes, aos profissionais de imprensa e aos funcionários que estão
construindo a história do jornal, em sintonia com os valores democráticos da
liberdade, do pensamento e do direito à informação. Belo Horizonte, 19 de
fevereiro de 1998".

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Reinaldo Gilli, Presidente do jornal "Hoje em Dia", demais

autoridades que compõem esta Mesa, senhores jornalistas, Srs. Deputados,
autoridades, senhoras e senhores, a homenagem que a Assembléia
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Legislativa presta na noite de hoje ao jornal "hoje em Dia", por ocasião de
seu décimo aniversário de fundação, traduz, sobretudo, o respeito que esta
Casa, como fórum de representação popular, dedica aos valores da
liberdade e do livre exercício da crítica e da informação.

O jornalista Canos Lindemberg, que tão bem coordena e dirige esse
vitorioso projeto editorial, sabe, pessoalmente, do nosso apreço e da nossa
lealdade a esses princípios.

O "Hoje em Dia" é, também, uma iniciativa jornalística que coincide com
um período de profundas transformações institucionais e políticas no interior
da sociedade brasileira. Seu ano de fundação é também um marco na nova
ordem constitucional de Minas Gerais, de cuja processo de elaboração
tivemos a honra e o orgulho de participar.

Essa coincidência não aconteceu por acaso. A livre imprensa prospera
exatamente quando florescem as liberdades públicas, e assim vem
acontecendo com o mercado editorial mineiro, em seu segmento jornalístico,
com a criação de novos e importantes veículos, dinamizando o processo
político, social e econômico do Estado.

Observamos, por exemplo, que, também na mídia eletrônica, Belo
Horizonte passa a ter canais locais de comunicação, que já se estendem ou
se estenderão a todo o território mineiro, ao lado das grandes redes
nacionais.

O clamor à democratização do processo de informação no País - antiga
aspiração dos meios acadêmicos de formação jornalística e das entidades de
representação dos profissionais da área - começa a concretizar-se,
exatamente por meio da multiplicação desses veículos informativos, seja na
mídia impressa, seja na mídia eletrônica.

A integração efetiva do território mineiro - forte do ponto de vista político e
institucional - deverá tomar, conseqüentemente, uma acentuada dimensão
nos novos tempos em que vivemos, conquistando a mesma expressão nos
campos da cultura, da economia e outros.

O jorna? Hoje em Dia", na sua constante busca de inovação, é nãoL só
contemporâneo dessas mudanças mas também um eficaz e eficiente
instrumento de transformação, acompanhando e construindo a história--de
nosso tempo.

Nossa homenagem também projeta o aniversário de dez anos do "Hoje em
Dia" no futuro, expandindo sempre as fronteiras de sua presença jornalística,
não somente em Minas Gerais, mas com potencialidade para ocupar um
lugar no espaço dos grandes veículos nacionais.

Essa possibilidade está, hoje, ao alcance da imprensa mineira e será, sem
dúvida, o seu próximo passo. Isso porque Minas Gerais se abriu ao Brasil e
ao mundo, com a presença de investimentos de grandes corporações
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internacionais. Esse processo vem cumprindo várias etapas ao longo da
nossa história, ganhando aceleração nos anos 70, com à parque automotivo
e com a liderança já consolidada no setor siderúrgico.

Agora, nos anos 90, novos e expressivos investimentos diversificaram a
produção industrial do Estado, significando, pois, que Minas é hoje uma
referência econômica internacional que também se projeta no campo
cultural. Aí estão nossa música, nosso teatro, nosso "baliet", nossas artes,
ganhando os palcos do mundo - por sua própria criação, sem patemalismo
de nenhuma espécie.

!Registramos esses fatos para, de forma breve e sintética, avaliarmos o
grau de mudanças que estamos vivendo. Alguém disse que "Minas tomou-se
moderna para continuar eterna". Concordando com essa síntese, diríamos
ainda que Minas está construindo uma economia forte para fortalecer a sua
histórica presença e participação na vida política nacional.

Esse equilíbrio entre política e economia é fundamental para impulsionar a
mova etapa do desenvolvimento mineiro, desenvolvimento que abarca os
fatores políticos, econômicos e sociais na construção de uma nova história.

Tempo houve em que o prestígio político de Minas pouco correspondia à
sua base econômicaç enfraquecida e presa a produtos primários. Era a época
em que Minas exportava "minérios e mineiros". Houve um tempo em que
Minas ampliou sua base econômica, enquanto perdia, claramente,
substância política. Hoje em dia, é chegada a hora de somar esses dois
importantes vetores que fazem a mudança acontecer, nos valores políticos e
nos bens econômicos.

Usei há pouco a expressão que dá título ao jornal, porque seu nome é a
própria tradução do jornalismo: o fato de hoje, o acontecimento do dia, a
história do quotidiano transformada em informação, em cultura, em serviços
à sociedade.

Ao acompanharmos as edições do "Hoje em Dia", podemos identificar
nelas a preocupação em oferecer ao leitor todas as informações que lhe
sejam importantes, como podemos perceber que elas são buscadas e
transmitidas sob os critérios da imparcialidade, de forma objetiva, qualidades
que são principio e referência nos textos do jornal.

Trabalhando essas informações e cultivando esses valores éticos, estão os
profissionais que, com criatividade, competência e ousadia, fazem a cada
dia um novo e renovado jornal, com a liberdade que seus dirigentes lhes
conferem, tendo como compromisso as causas maiores da sociedade.

Em nome da democracia e do desenvolvimento, damos nossos parabéns a
todos que inscreveram seus nomes e seu trabalho na trajetória de dez anos
do "Hoje em Dia". Esse décimo aniversário antecipa e projeta um futuro
promissor para o jornal, pois ele nasceu ao ritmo e sob o signo das
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mudanças que democratizaram Minas e o Brasil. Os nossos parabéns ao
jornal e a todos os seus dirigentes. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o
objetivo da reunião, encerra os trabalhos, convocando os Deputados para a
reunião de debates de amanhã, dia 20, às 9 floras. Levanta-se a reunião.
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