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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 1998

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.547/97
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.547197 dispõe

sobre condições para o transporte e a comercialização, no Estado, de carne
e de produto de origem animal e seus derivados.

Aprovado no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 2, o projeto vem, agora,
nos termos do Regimento interno desta Casa, a esta Comissão para ser
objeto de parecer de 20 turno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Como salientado pelo Executivo em sua mensagem de encaminhamento
do projeto a esta Casa, o objetivo final da proposição é a proteção da saúde,
por meio de fiscalização rigorosa dos alimentos de origem animal quanto à
sua qualidade, e, a finalidade próxima, a complementação das normas de
inspeção estabelecidas na Lei n° 11.612, de 23/1/95.

Trata-se, sem sombra de dúvida, de proposição meritória. Grande parcela
da carne e dos produtos de origem animal e seus derivados consumidos
neste Estado não é submetida à fiscalização sanitária, o que representa alto
risco à saúde da população. E preciso dar um basta a essa situação. O
projeto representa passo importante para proporcionar ao consumidor
alimentos de melhor qualidade, e, por via reflexa, aumentar a arrecadação
tributária, o que possibilitará ao Estado maiores condições de investimento
em outros setores, particularmente, na área social.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.547197 no

20 tumo, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Antônio Andrade, relator - Ambrósio

Pinto.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.547/97

Estabelece condições para o transporte e a comercialização, no Estado, de
carne e de produtos de origem animal e seus derivados e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:
Art. 1 0 - A carne e o produto de origem animal e seus derivados, em



trânsito ou colocados â venda em estabelecimento atacadista, varejista,
comercial ou industrial, estão obrigados a ter a sua procedência e estado
sanitário atestados em Autorização para Comércio e Trânsito de Produto
Animal - ACT - emitida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - ou por
entidade por ele credenciada.

§ jO - O estabelecimento mencionado neste artigo que comercialize e
manipule carne, produto de origem animal e seus derivados deve manter em
seu poder a ACT para fins de fiscalização do IMA, dos Serviços Oficiais de
Vigilância Sanitária, da Fiscalização Fazendána e das entidades dos
consumidores.

§ 20 - A carne e seus derivados oriundos de estabelecimento sob inspeção
federal, em trânsito ou em estabelecimento atacadista, varejista, comercial
ou industrial, devem estar dentro das normas do Serviço de Inspeção
Federal.

§ 30 Só é permitido o trânsito de carne e de produtos de origem animal e
seus derivados de acordo com a legislação federal ou estadual, conforme a
procedência.

Art. 20 - O trânsito de carne e de produto de origem animal e seus
derivados oriundos de estabelecimento corri inspeção municipal somente é
permitido dentro do território do município.

Art. 30 - A carne e o produto de origem animal e seus derivados em trânsito
procedentes de estabelecimento sem inspeção sanitária oficial serão
apreendidos pelo IMA e encaminhados à destruição, de acordo com as
normas baixadas pelo IMÃ, à custa do proprietário.

Art. 40 - Ao proprietário de carne e de produto de origem animal e seus
derivados, ao proprietário do veículo transportador e ao comerciante de
mercadoria não acobertada com a ACT ou documento sanitário equivalente,
serão aplicadas cumulativamente as seguintes penalidades:

- apreensão do produto;
II - multa:
a) de 2.000 (duas mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIR5 - para o

proprietário do produto;
b) de 200 (duzentas) UFIRs para o proprietário do veículo transportador;
c) de 1.500 (um mil e quinhentas) UFIR5 para o comerciante.
Parágrafo único - O proprietário ou o responsável pelo produto apreendido

obterá sua liberação se comprovar junto ao IMA ter sido ele submetido a
inspeção oficial, após o pagamento da multa prevista neste artigo.

Art. 50 - O estabelecimento de pessoa física ou jurídica que abata animais
destinados ao consumo humano e que não esteja sob inspeção federal é
obrigado a fornecer ao IMÃ, mensalmente, até o sétimo dia útil do mês
seguinte, Relatório Diário de Abate - RDA -, de acordo com o modelo oficial.



Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo acarretará multa
de 3.000 (três mil) UFIR5.

Art. 60 - Para o trânsito de bovinos e bubalinos produzidos no Estado de
Minas Gerais e destinados ao abate, é obrigatório o porte da Guia de
Trânsito Animal - GTA - de emissão exclusiva do IMA, em 2 (duas) vias,
sendo uma destinada à fiscalização e recolhida juntamente com o RDA, e a
outra, ao abatedouro.

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator
às penalidades previstas no art. 7 0 da Lei n° 10.021, de 6 de dezembro de
1989, alterada pela Lei n° 11.029, de 12 de janeiro de 1993.

Art. 70 - Para o trânsito de aves e sumos produzidos no Estado de Minas
Gerais e destinados ao abate é obrigatório o porte da Autorização para
Trânsito Interno - ATI - ou documento equivalente, a critério do IMA, em 2
(duas) vias, sendo a primeira destinada à fiscalização, a ser recolhida
mensalmente juntamente com o RDA, e a segunda, ao abatedouro.

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo acarretará multa
de 1.500 (um mil e quinhentas) UFIR5 para o proprietário dos animais e de
200 (duzentas) UFIRs para o proprietário do veiculo transportador.

Art. 80 - Em todo documento sanitário emitido para animais destinados ao
abate deve constar o local onde eles serão abatidos.

Art. 90 - Para o trânsito de ovos no Estado de Minas Gerais é obrigatório o
porte da ATI ou de documento equivalente, a critério do IMA.

§ 1 0 - Quando os ovos forem procedentes de estabelecimento sob
inspeção federal, exigir-se-á observância da legislação pertinente.

§ 20 - A inobservância do disposto neste artigo implica multa de 1.000 (mil)
UFIR5 para o proprietário do produto e de 200 (duzentas) UFIRs para o
proprietário do veiculo transportador.

Art. 10 - As multas previstas nesta lei serão cobradas em dobro em caso
de reincidência específica, independentemente de outras medidas
administrativas e judiciais cabíveis.

Art. 11 - Compete ao IMA definir regiões, fixar prazos e estabelecer
condições para a fiscalização de carne e de produto de origem animal e seus
derivados.

Art. 12 - Os modelos dos formulários mencionados nesta lei e as normas
técnicas para sua utilização são de responsabilidade exclusiva do IMA.

Art. 13- Todo estabelecimento que comercialize carne e produto de origem
animal e seus derivados é obrigado a afixar, em local visível para o
consumidor, o nome e o telefone do IMA.

Art. 14 - A Secretaria de Estado da Fazenda pode, sempre que julgar
necessário, solicitar ao IMA cópia de informação contida no RDA.

Art. 15 - Será aplicada, nos termos da Lei n° 6.763, de 1975, alíquota de



25% (vinte e cinco por cento) nas operações relativas ao ICMS para o leite
de origem estrangeira.

Art. 16 - O percentual correspondente a 40% dos recursos arrecadados
pelo IMA, em decorrência da aplicação das multas previstas nesta lei, será
aplicado, mediante convênio, na construção e na manutenção de
abatedouros nas cidades que não possuem esses estabelecimentos.

Art. 17 - As penalidades previstas nesta lei não serão aplicadas naqueles
municípios que não disponham de abatedouros apropriados, pelo período de
180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por mais 180 (cento e oitenta) dias
contados da data da publicação desta lei.

Art. 18- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário.

* - As EMENDAS, FUNDOS 1, e o ANEXO VI foram publicados na edição
do Diário do Legislativo de 61111998.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE JANEIRO DE 1998

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO
- O Sr. Presidente despachou, em 911198, a seguinte comunicação:
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência à Casa do

falecimento do Sr. Jair da Silva, em Serro (- Ciente. Oficie-se.).



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 1998

ATA

ATA DA 3373 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 30112197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - la Parte: ? Fase (Expediente): Ata
- Correspondência: Ofícios e cartão - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Requerimentos n os 2.458 a 2.460197 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Alencar da Silveira Júnior (2)
e Paulo Schettino (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Raul
Lima Neto, Adelmo Carneiro Leão, Geraldo Nascimento e Marcos Helênio -
2a Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições - Discussão e
Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
1.547197; encerramento da discussão; discursos dos Deputados Gilmar
Machado e Raul Lima Neto; aprovação; verificação de votação; ratificação
da aprovação; declaração de voto - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n°1.550/97; encerramento da discussão; discursos dos Deputados Durval
Angelo, Adelmo Carneiro Leão, Anderson Adauto e Raul Lima Neto;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; declarações de
voto - Requerimento do Deputado Marcos Helênio; deferimento; discurso do
Deputado Gilmar Machado - Requerimento do Deputado Anderson Adauto;
deferimento; discurso do Deputado Anderson Adauto - Requerimento do
Deputado Arnaldo Feriria; deferimento; discurso do Deputado Arnaldo Feriria
- r Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.425197; Requerimentos dos Deputados Anderson Adauto,
Gilmar Machado, Durval Ângelo, Marcos Helênio e Arnaldo Feriria;
deferimento; discurso do Deputado Durval Angelo; questões de ordem;
registro de presença; discursos dos Deputados Gilmar Machado, Marcos
Helênio, lbrahim Jacob, Maria José Haueisen, Paulo Pettersen, Antônio
Júlio, Antônio Andrade, Adelmo Carneiro Leão, Raul Lima Neto, Geraldo
Nascimento e Anderson Adauto; votação do Substitutivo n° 1; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; declarações de voto -
Prorrogação da reunião - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.426197; discursos dos Deputados Anderson Adauto e Gilmar Machado;
questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum'; existência de
número regimental para continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados
Gilmar Machado e Durval Angelo; apresentação das Emendas n

o
s 2.291 a

2.296; encerramento da discussão; Requerimentos dos Deputados Irani
Barbosa, Rêmolo Aloise, Antônio Roberto, Antônio Andrade e Gilmar
Machado; deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques;
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aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; votação das
emendas e das subemendas com parecer pela aprovação; aprovação;
votação das emendas com parecer pela rejeição; rejeição; votação das
Emendas n°s 2.291 a 2.296; aprovação; votação das Emendas n°s 1.613 a
1.818, 2.007, 2.072 a 2.075, 2.207, 2.283 a 2.255; rejeição; votação das
Emendas n°s 1.495 e 1.496; aprovação; votação das Emendas n°s 489 a
498; rejeição; votação da Emenda n o 1.653; aprovação - Encerramento.

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

José - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Aíiton 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 Angelo - Elbe Brandão - Ennano 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
Fernando 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 -
Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos, Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
i a Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado José Bonifácio, 1°-Secretário ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. José Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal de Justiça Militar,



8
solicitando a rejeição da Proposta de Emenda à Constituição n° 45197. (-
Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n° 45197.)

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do
Estado, encaminhando o quadro "Resumo dos Estabelecimentos Penais
Contratados" e informando que já foram emitidas pelo Departamento de
Obras Públicas as Notificações de Ordem de Início das obras relacionadas.
(- À 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 Associação dos Produtores
de Sementes e Mudas de Minas Gerais. (- 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. Flávio Menicucci, chefe do 60 DRF - DNER, informando que a BR-
267 é conservada pela firma Rodocon Construções Rodoviárias Ltda., por
meio do contrato PG-1 13194-00 e que estão tentando viabilizar recursos para
melhorar as obras na mencionada BR

Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transportes Imóveis e Serviços, da Secretaria de
Administração, informando que a Pasta está de acordo com a aprovação do
Projeto de Lei n° 1.485197, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao Município de Divinópolis. (- À Comissão de Constituição e Justiça.
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.485197.)

Do Sr. Paulo Ribeiro Ferraz, Presidente do Conselho Municipal de
Conservação e Defesa do Meio Ambiente - CODEMA -, do Município de
Caldas, solicitando a aprovação do Projeto de Lei no 1.293197. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n° 1.293197.)

Do Sr. Wagner Túlio de Faria Pereira, Diretor-Presidente da Associação
dos Funcionários do BDMG - AFBDMG - (2), solicitando apoio para a
aprovação das emendas ao Projeto de Lei n° 1.550197 sobre o aumento do
capital social da COPASA-MG e sobre a integralização do FAE-MG no
capital dessa empresa. (- Anexem-se ao Projeto de Lei n° 1.550197.)

Dos Srs. Dilson Dalpiaz Dias, Presidente da Associação Comercial e
Industrial de Uberlândia - ACIUB -; Marconi Silva Santos, Presidente do
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de
Uberlândia - SINDMETAL - Uberlândia -; Hélio Alves Ferreira, Presidente da
Associação Comercial e Industrial de Araguari - ACIA -; Luiz Alfredo
Massaro, Sócio-Gerente da Refrigerantes do Triângulo Ltda.; Osvaldo
Teixeira, Diretor da Chocolates Imperial; Alexandre L. Biagi, da Uberlândia
Refrescos S.A., e do Presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e
Confeitaria de Uberlândia - SINDIPAN -, solicitando a rejeição do pacote
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fiscal proposto pelo Governo do Estado.
Do Sr. Carlos Roberto Valim dos Reis, Secretário Executivo da Associação

dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaiba - AMVAP -,
encaminhando sugestão para alteração dos critérios da Lei Robin l-lood II.
A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Arnaldo Lemos Figueiredo, Delegado Federal de Agricultura em
Minas Gerais, enviando cópia de extrato de convênio firmado entre o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e a Associação Brasileira de
Jockeys Clubs, em cumprimento a determinação da Lei n°8.666, de 1993, e
das Portarias Ministeriais n°s 99194 e 607196. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100,
inciso XVI, do Regimento Interno.)

CARTÃO
Do Sr. José Santana de Vasconcellos, Deputado Federal, acusando o

recebimento de oficio que encaminhou requerimento do Deputado Carlos
Pimenta.

2a 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:
REQUERIMENTOS

N° 2.458197, do Deputado Jorge Hannas, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulações com o Sr. Gados Henrique Mudado Maleita
pela publicação do seu livro "A Cidade e os Cidadãos - Belo Horizonte - 100
Anos'. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.459197, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja formulado
apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à instalação de uma
guarnição do Corpo de Bombeiros no Município do Serro. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

N° 2.460197, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas à contratação de peritos criminais e
médicos legistas para atender à demanda dos serviços desses profissionais
no Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

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

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - t se quisesse Deus que essa tão distinta

platéia saísse daqui esta tarde tão desenganada com o pregador quanto se
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vê enganada com a pregação, tão desenganada com a mensagem quanto se
vê enganada com o mensageiro, ouça e ouçamos todos o discurso t . Essas
são palavras do Pe. Antônio Vieira no seu discurso "A Septuagésima", em
que ele, como profeta de Deus, sonhava com o avivamento do Brasil, livre
da escravidão, da opressão e da exploração do homem pelo homem.

Para três assuntos importantes assomo a esta tribuna. Um é para falar
sobre o meio ambiente, sobre o nosso projeto que foi retirado da pauta e que
propõe o saneamento dos rios e cursos de água. Ele foi aperfeiçoado por
esta Casa, por assessores que amam o meio ambiente. E a COPASA-MG
diz ter aceito esse projeto como um dos melhores, inclusive elogiado pelo
CEFET, e foi retirado pelo Deputado José Militão, que não cumpriu o acordo.
Havia um acordo de se votarem todos os projetos dos Deputados, e acordo
se cumpre. Vou falar sobre um acordo que vou cumprir, mas, como sai
desenganado com o pregador, quero dizer que se descumpriu um acordo.

Também um projeto sobre o serviço 900, que diz que só poderá ser
cobrada a conta do usuário do telefone se ele der, antecipadamente, uma
carta autorizando a companhia telefônica a acessar o serviço 900. Quantas
crianças conseguem acessá-lo! O povo brasileiro é hipnotizado. Que se use
o serviço, mas com autorização. São milhares de casos no Estado. Eu viajei
e deixei minha sobrinha em casa, com a minha cunhada, e, quando cheguei,
estava lá a conta: Beto Carrero, disque isso, disque aquilo. Existe também o
jogo. Ligue 900-004 para falar se vai dar Flamengo, 900-003 se vai dar
Botafogo, etc. O preço da ligação é R$3,90. A TELEMIG recebe apenas o
dela, o impulso normal por chamada. Não pode ser mais, ou será que pode?
Fica a pergunta.

Quero parabenizar os Deputados, porque aqui é uma Casa da justiça. Ela
tem que ser compromissada com a justiça e a verdade. O projeto sobre o
serviço 900 foi aprovado. S. Exa. falou que sancionaria o projeto. O
jornalista do Canal 25 perguntou a S. Exa., e ele disse que o aprovaria, mas
vetou o projeto.

Agora, quero falar de um acordo que vou cumprir. Fiz um acordo com o
povo de Minas Gerais, com os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Anivaldo
Coelho, Anderson Adauto, com todos que estão na Oposição, com o Arnaldo
Canarinho, e com muita honra, porque eles estão combatendo um bom
combate. Não desistiremos. Esse projeto será rejeitado nesta Casa. Esse é o
nosso acordo.

Chega de impostos, por favor. A sociedade não suporta mais. Sabem por
quê? Porque, se aprovarmos isso, não somente concordaremos como
aprovaremos quem faz tais coisas. Está escrito em Romanos, Capítulo 1,
versículo 18: Deus não terá por inocente os que não somente praticam, mas
aprovam. E um costume no Brasil, é uma cultura no Brasil "draculiana", de
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Conde Drácula. E nós, draconianamente... porque são leis draconianas, para
oprimir o povo. Drácon contava com 500, o Governador não conta com 77.
Penso que, na verdade, não conta com um, se pararmos para pensar. Ou um
só.

Fui desrespeitado. Um companheiro mostrou que o acordo havia sido
celebrado no sentido de que haveria envio de R$400.000,00 ou
R$350.000,00 em verbas e que eu era burro... Disse a ele: colega, essa
distribuição de verbas para que os Deputados repassem as suas bases é um
costume.

Eu lhes digo que Deputados há aqui que aplicaram essas verbas dez mil
vezes melhor que qualquer outro, porque conheciam a sua região, a
necessidade. Vejo o que o Deputado Carlos Pimenta faz pelo Jaíba. Promete
e cumpre.

• Deputado Mauro Lobo - Permite-me um aparte, Deputado?
• Deputado Raul Lima Neto - Então, eu disse o seguinte: este Poder nunca

pode ficar subserviente. Sabe por quê? Porque Deputados fazem promessas
de pontes. Em Buritis, falei com o Prefeito, tive a honra de ter chegado a ele.
O Deputado Jorge Hannas também o ajudou. Sei que foram mais de
R$1100.000,00 bem aplicados em pontes, poços, maquinário. Foi uma obra
social lindíssima. A Prefeitura, realmente, aplicou sabiamente. Aí, os meus
olhos são draconianos, não "draculianos".

Quero concluir dizendo que é pela democracia que este Deputado tem a
palavra, Deputado Romeu Queiroz, e não pode ser cessada neste momento,
não pode ser interrompida, porque é regimental.

Quase perco o Regimento. Comecei a estudar o Regimento. Dediquei dois
anos aos meus projetos. Conseguimos aprovar e sancionar dois projetos.
Fizemos um pronunciamento dizendo à Polícia Militar: um dia o como dói.
Isso foi no início do mandato. Está ai, nos anais da Casa. Não podem deixar
um soldado na rua, com um salário miserável desses. Estamos precipitando
a corrupção. E uma forma deformada. Propus que se aumentasse o
orçamento para a segurança interna. Defendemos uma proposta de emenda
à Constituição. Eu me dediquei a isso. Dediquei-me ao meio ambiente.
Tomamos o rio Pandeiros, o único rio, Deputado, berçário da bacia do São
Francisco.

Agora eu me dediquei ao Regimento e fiquei encantado. Falei: que
vocação linda, Deputado Romeu Queiroz, parabéns, a vocação do
parlamentar. O Regimento é lindo. Comecei a estudar à noite. E falei: larga
de ser burro, rapaz, não vou estudar mais, não. Uma emenda mudou o
Regimento.

Esta Casa, digo também ao Deputado Durval Ângelo, honra um
compromisso. Nós fizemos um compromisso. Não foi, Deputado Durval
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Ângelo? Fizemos um compromisso com todos. Todos nós fizemos. Qual é o
compromisso? Esse projeto será rejeitado pela Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de dizer uma coisa, usando o meu
tempo.

Eu quero sentar e dizer aos senhores que nós teremos a oportunidade de
votar o orçamento. Esta Casa é um Poder que tem que ser independente.
Temos que pensar, que nos modernizar, que quebrar a forma já
estabelecida. Este Poder é quem dita porque são 77 cabeças. Não pode ser
influenciado de maneira nenhuma porque isso corrompe o Poder. Sentarei
para ver e verei, e sei que não é, porque sei que, mesmo um acordo de 10%,
não adianta. O que nós queremos é mostrar que chega de impostos no
Brasil. Se aprovamos isso, o Governo deixa de pôr os olhos, pecado. E
quem está me ouvindo agora, sei que temos um Sebastião Helvécio, um
Sebastião Navarro Vieira, que conhecem muito as coisas espirituais. Jesus
ama e é cheio do Espírito Santo. Miguel Martini sabe disso também. São
homens que podem dizer, podem comprovar o que eu vou dizer com toda a
sinceridade. Senhores, sei que o acordo de 10% pode parecer bom, mas não
para mim nem para aqueles que firmaram um acordo, porque firmamos um
acordo juntos. Gastei tempo dizendo até de meus projetos. Projetei os meus
projetos, é claro.

Agora, Deputado João Leite, você tem o seu tempo regimental, ajude-me.
Ajude-nos. Aliás, eu quero ajudar neste momento, porque estão do lado certo
o PMDB de Anderson Adauto, o PT de Durval Angelo e o PDT do grande
lbrahim ,Jacob. Tenho dito. Senhor, eu ainda tenho lmin39s, e quero dizer o
seguinte: eu vi um orador que me encantou porque é vocacionado, é o nosso
querido Deputado Braga. O Prefeito de Lontra, uma cidade que ajudamos,
para a qual mandamos uma ambulância, já que ela não tinha, postos, clínica,
veio aqui dizer. "O senhor é o nosso Deputado Estadual, o Cleuber é o
Federal". Cheguei lá, num dia de festa, e ele disse: ao negócio é o seguinte,
é o José Braga". Eu fui ouvir o José Braga e fiquei calado. Depois falei:
moço, esse cara vai me esmagar, o cara é bom demais na palavra. Nós
vamos ouvir a tese dele porque ele tem uma tese bonita, porque há homens
honrados do lado do Governo, há homens honrados do lado de cá. Temos
um corpo que, se derramar a luz - como David disse: "Derrama a luz nas
minhas trevas, Senhor" -, ninguém segura, porque aqui é uma Casa de
homens vocacionados, e quer dizer "não". A forma ainda é a forma porque
ela influencia. O poder de liberação é do Executivo, mas ele não pode usar
isso como barganha. Não creio que ele usou isso, creio que o Deputado
Glycon Terra Pinto, quando me disse isso, talvez num momento de ênfase,
está todo o mundo nervoso, ele disse em um momento de ímpeto, mas, se
ele usar a palavra, saberá usar para defender. Ele vai usar o seu tempo



rÃ

13
regimental, tenho certeza. Isso é democrático. V. Exa. tem 15 minutos para
se inscrever, depois mais 10 minutos para encaminhar, como Líder do seu
partido. V. Exa. vai contribuir demais para que esta Casa dê um exemplo e
diga "não", chega de impostos.

Existem outros lugares que o Governo do Estado não contemplou ainda,
porque tirou os olhos. E pecado aí, sabem eles e sabe você que é da igreja,
é tirar os olhos. Nós estamos cegos, porque só achamos recursos no bolso
do povo. Chega de impostos!

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

senhores e senhoras presentes nas galerias, representantes da imprensa,
servidores desta Casa; estamos chegando ao final do ano e podemos avaliar
positivamente o desempenho da Assembléia Legislativa. Muito foi realizado
nesta Assembléia, muito foi realizado pelos Deputados, muito foi realizado
por parte dos técnicos desta Casa.

Em relação à elaboração e votação de projetos de lei, realização de
seminários, conferências, debates, audiências públicas, a Assembléia
constituiu um espaço permanente de debate, aberto à participação da
sociedade. No entanto, também temos que avaliar criticamente o seu
comportamento em relação a determinados encaminhamentos estabelecidos
e, principalmente, em relação às suas atitudes frente ao Executivo. Se todos
tiveram atitudes positivas, se puderam dar uma parcela significativa de
contribuição à construção da democracia, é preciso salientar que muitas
atitudes contrariaram os objetivos do desenvolvimento do Estado, do
interesse coletivo, do interesse público.

E preciso que essas questões sejam recolocadas neste final de atividade,
como um ponto de reflexão, para que não mais aconteçam e a Assembléia
Legislativa possa aprimorar-se e caminhar sempre no rumo do
desenvolvimento e dos serviços para o bem comum.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o episódio que resultou na protelação das
atividades da Assembléia Legislativa tem que ficar registrado no coração e
na inteligência de cada Deputado, para que nunca mais aconteça, para que
possa ser superado no sentido de fortalecer a atividade democrática.
Quando o Governo do Estado de Minas Gerais encaminhou a esta
Assembléia um pacote de projetos, com o objetivo de elevar impostos e
aumentar a arrecadação, fê-lo com o argumento de que o Estado passa por
enormes dificuldades. É preciso que todos nós lembremos que, se esse
pacote fosse votado na integra, sem nenhuma modificação, a totalidade dos
recursos arrecadados pelo Governo poderia atender às suas necessidades
imediatas, ao seu problema de caixa, mas não resolveria o problema do
déficit público. E mais grave: penalizaria de maneira brutal e inaceitável a
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população mineira. E mais grave ainda: seria aplicado de maneira injusta;
muitos, e nem sempre aqueles que mais podem, seriam e estão sendo
penalizados numa proporção maior do que uma minoria que pode muito
mais. Se o Deputado Carlos Pimenta deseja um aparte, concedo com prazer.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Agradeço ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Quero dizer ao Deputado que esta Casa, principalmente na
tarde de hoje, deu uma demonstração de que é necessário esgotar todos os
recursos, independentemente de posições, para que o diálogo possa
prevalecer. Aqui é a Casa do debate, e há muita gente que ainda não
entendeu esse ponto. Aqui se debatem os problemas, aqui é o fórum político
do Estado de Minas Gerais, e, mais uma vez, a Assembléia Legislativa de
Minas deu uma demonstração de que o diálogo, quando é bem conduzido,
em uma linha de respeito, de valorização do Poder Legislativo, do
parlamentar que representa todo o povo de Minas Gerais, quem sai
ganhando, na verdade, é o povo. Fora as. noites maldormidas, as
madrugadas que estamos passando aqui, foi extremamente proveitoso,
principalmente para alguns Deputados, entre os quais me incluo. Entrei na
vida pública em 1976, como Vereador à Câmara de Montes Claros, onde
fiquei durante 16 anos, e fui talhado no debate. Acho que é preciso dialogar,
esgotar todas as formas de diálogo, para que possamos encontrar um
denominador comum.

Respeitando as posições do PT, de V. Exa. e demais companheiros, dos
demais parlamentares de outros partidos, do PMDB, gostaria de dizer que foi
extremamente importante, foi uma oportunidade de crescimento e, acima de
tudo, esta Casa saiu valorizada. Saiu valorizada no momento em que o
Presidente, Deputado Romeu Queiroz, não aceitando a forma como foi
tratado esse episódio do IPVA, de uma forma muito firme, que não poderia
ser outra, corno representante maior do parlamento mineiro, do Poder
Legislativo do Estado de Minas Gerais, suspendeu a tramitação, por 24
horas, daquele projeto. E ficou a lição de que há resistência, de que os
Deputados e a sociedade mineira não aceitam a forma como as coisas
aconteceram. Ficou a lição, principalmente, do diálogo, a vitória da
democracia.

Cumprimento V. Exa. e os demais pares, acho que temos tudo para
encerrar os trabalhos na tarde de hoje e começar 1998 com o pé direito. E,
principalmente, por ser um ano difícil, de política, eleições, para que
possamos sentir a força do diálogo e do compromisso. Parabéns, Deputado
Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado pela sua contribuição,
Deputado Carlos Pimenta.

Dando continuação ao meu raciocínio, quero dizer que, em relação ao
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pacote do Governo do Estado de Minas Gerais e compreendendo neste
momento que era preciso fazer um debate mais detalhado e mais
aprofundado, o PT avaliou que seria importante para todos nós reduzir a
pauta, já que nós tínhamos uma quantidade enorme de projetos, e todos eles
merecedores de reflexão, contendo aspectos polêmicos; notamos que era
preciso dividir essa pauta e que alguns poderiam ser transferidos para o
próximo ano. Conseguimos estabelecer um acordo inicial sobre a divisão da
pauta, e projetos como a questão das Propostas de Emenda â Constituição
n°5 48 e 30, a proposta relativa à administração e condição previdenciária
dos servidores públicos foram transferidas para o próximo ano. Reduzimos a
pauta, porque o pacote do Governo, a questão do IPVA, da COPASA-MG,
da CEMIG, no nosso entendimento, mereciam uma análise detalhada, uma
discussão exaustiva, para que pudéssemos melhorar, avançar nessas
proposições. Quero dizer, Srs. Deputados, que nós avançamos.
Conseguimos introduzir emendas que foram aprovadas, mesmo admitindo
que não era o melhor para Minas Gerais e, por isso mesmo, votando
contrariamente â proposição básica, encaminhamos emendas conseguindo
que algumas delas fossem aprovadas, isentando, por exemplo, de ICMS, o
consumo de energia até o limite de 90kW. Conseguimos, na proposta da
COPASA, introduzir uma emenda que garante que os recursos da COPASA
sejam destinados exclusivamente a projetos, programas de saneamento
básico, considerando que saneamento é uma grande dívida que o Estado
tem para com a sociedade. Conseguimos convencer os Deputados disso e,
por isso mesmo, oferecemos parcela significativa de contribuição. Em
relação ao IPVA, duas questões fundamentais nós destacamos. Uma delas
coloca esta situação e este projeto que, na nossa compreensão,
definitivamente, deveria ser votado no final desta atividade legislativa. Foi
lamentável a atuação arrogante, precipitada, grosseira por parte do Governo
do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria da Fazenda, ao elaborar
as guias de arrecadação do IPVA. Além do mais, uma atitude arriscada
porque, elaborando essas guias, as mudanças que eventualmente pudessem
ser introduzidas pelo Plenário poderiam tomá-las absolutamente
desnecessárias, inviáveis, o que resultaria em gasto a mais por parte do
Governo. Este representa ponto importante para nossa reflexão. Mudas
vezes, o Govemo, de maneira inconsistente, irresponsável e precipitada,
gasta recursos devido à falta de planejamento e suposta auto-suficiência. E,
ainda mais grave, na atitude do Governo, assistimos, numa ação de total
desprezo para com esta Assembléia Legislativa, ao encaminhamento para os
usuários, para os cidadãos, para os proprietários de veículos, de um número
muito significativo de guias de IPVA. Esse fato motivou, por um período
extremamente curto, o Presidente da Assembléia a tomar iniciativa que fez
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esta Assembléia mais digna, forte e independente, mas, como eu disse, por
um período extremamente curto. Não digo que o Presidente da Assembléia
Legislativa tenha se curvado à força do poder central do Palácio da
Liberdade mas, infelizmente, a imensa maioria dos lideres desta Assembléia,
não compreendendo a dimensão e a grandeza da atitude do Deputado
Romeu Queiroz e curvando-se diante das forças do Palácio da Liberdade,
fez com que o processo e o projeto retomassem a esta Casa.

No momento seguinte em que eu tiver oportunidade, irei concluir essas
considerações. Em razão disso, estamos fazendo esta Assembléia menor
diante da história e do Palácio da Liberdade, ao aceitar o retomo do projeto
neste momento.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento.
• Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, caros Deputados,

pessoas presentes nas galerias, profissionais da imprensa, de fato, hoje, na
parte da manhã, presenciamos situação que deixou perplexa a maioria dos
Deputados desta Casa. Estava, na verdade, em jogo questão elementar de
cidadania do povo mineiro. Sinto-me muito tranqüilo, Sr. Presidente e caros
Deputados, neste momento em que o Líder do nosso partido, Deputado
Marcos Helênio, junto com a Liderança do PMDB, nos retratava o acordo
que foi feito nesta Casa, visando ao bom entendimento e ao respeito por
este Poder, que significa o respeito ao povo mineiro. Já tínhamos, inclusive,
alguns Deputados que haviam se manifestado favoravelmente ao Projeto de
Lei n° 1.425 e que usaram do expediente de 5 minutos para poder protestar
contra o absurdo que seria o efeito do requerimento do meu amigo, ex-
professor, companheiro de luta, Amaldo Penna. Falo disso, porque sei da
competência deste Deputado. Reconheço que Amaldo Penna, como meu
professor, como uma pessoa integrada na comunidade de Conselheiro
Lafaiete, sempre esteve a favor do povo trabalhador, sempre resgatando a
grandeza no que se refere â cidadania da população.

Por isso, Sr. Presidente, iniciei a minha fala discorrendo sobre o que é
política.

Gostaria, agora, de trazer uma notícia triste. Ela não produz o mesmo
efeito bombástico do 'requerimento-rolha" nesta Assembléia. Gostaria de
falar aqui sobre as mortes acontecidas no dia 24. Um mês antes já havia
denunciado, desta mesma tribuna, essas mortes, acontecidas no setor
siderúrgico da minha cidade. O momento não é para essas coisas.

Vejo que os Deputados estão com o semblante até muito bom, eles estão
alegres e desejosos de que façamos o grande acordo. Mas tenho de dar uma
notícia que não é muito boa. Naquela ocasião em que eu denunciava a falta
de segurança da Companhia Aços Especiais Itabira, um dia depois,
aconteceu o falecimento de um companheiro que se encontrava no Hospital
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Felício Roxo. Lamentavelmente, Sr. Presidente, caros Deputados, há
exatamente um mês, quando fazíamos esta denúncia da tribuna, aconteceu
outro acidente fatal. Quero, nesta oportunidade, reafirmar a nossa cobrança
com relação à segurança no trabalho para toda a classe trabalhadora. Mais
uma vez, faço uso desta tribuna para reforçar esse pedido. Infelizmente,
ocorreu mais um acidente gravíssimo na aciaria da ACESITA, no mesmo
local em que, há um mês daquele pronunciamento nosso nesta Casa,
acontecera o outro acidente. Até agora, a empresa ainda não esclareceu a
causa da morte dos forneiros, Ademir Andrade, de 38 anos, e Hamilton
Teixeira, de 39 anos. Ambos foram enterrados na última quarta-feira. Vejam
que a quarta-feira foi véspera do Natal. A empresa tampouco esclareceu a
causa das mortes de outros três metalúrgicos, que nós denunciamos aqui em
novembro último. Em menos de um mês, cinco mortes ocorreram no interior
das instalações da ACESITA. Se considerarmos as mortes ocorridas após a
privatização da empresa, esse número sobe para 12 mortes. Uma série de
outros acidentes ocorre naquela empresa hoje, na minha cidade querida, no
município onde nasci, o qual chamo carinhosamente de ACESITA-Timóteo.
Chamo de ACESITA, porque a Companhia Aços Especiais Itabira impôs
nova comunidade no momento em que eu exigia de todos os vendedores
que colocassem ACESITA - Minas Gerais. Naquele momento, Sr.
Presidente, caros Deputados, perpetuava-se aquilo que estamos defendendo
hoje nesta Casa, o espírito conservador da Nação. Se uma nação não tem
história, o nosso município fez duas pelas comunidades de ACESITA e do
Município de Timóteo. A ACESITA-Timóteo retrata o que há de melhor em
uma nação e o que tem de ser resgatado junto ao povo mineiro. Esse povo
que ainda sonha em não pagar o reajuste de 33% num período em que
houve 0% de reajuste em seu salário.

Gostaria, Sr. Presidente, de dar continuidade ao que li e que já foi
anunciado aqui. (- Lê:)

'Tive apenas 5 minutos para falar disso hoje.
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, nos

comícios gigantescos, que fez romper vinte anos de ditadura militar e
realizar-se a campanha pelas diretas, com voto secreto e universal para
Presidente da República."

Apenas para terminar, gostaria de dizer que hoje pela manhã assistimos ao
risco da perda do diálogo nesta instituição, já consagrada e respeitada por
todos os mineiros. O dever de todos os políticos é resgatar o direito de
cidadania, para o qual somos eleitos pelo voto sagrado e universal. O
respeito que temos pelos Deputados vem do fato de que o povo mineiro,
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como político e no texto que li, está consagrado a todos eles, inclusive aos
que nos assistem pela TV, que todos somos políticos, e a nossa conduta é
que, infelizmente, quando se fala de politicagem e da política, tem que se
fazer um referencial, sim.

Hoje cedo eu temia pelo requerimento do nosso amigo, colega e meu
professor Deputado Arnaldo Penna. Já não é novidade para ninguém que
você, Deputado Amaldo, foi meu professor, com o qual muito aprendi. Fiquei
muito triste pela manhã, mas estamos resgatando tudo isso.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sus. Deputados e todos que tiveram a
paciência de nos ouvir. Saudações a todos.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

público presente, esperamos fazer praticamente a última intervenção do ano
como Liderança do PT.

Iríamos terminar o ano hoje, 30 de dezembro, de uma maneira
melancólica. Iríamos apreciar aqui na Casa um requerimento que realmente
extrapolava toda a relação de democracia aqui existente.

Felizmente, através do debate, do diálogo e do entendimento, houve-se
por bem retirar esse requerimento da pauta, pois ele traria um grande
constrangimento para a Casa. Na verdade, ele extrapolava em muito o
próprio Regimento Interno.

E, na verdade, ele deveria ter sido recusado, de plano, quando deu entrada
junto à Mesa. Mas, lamentavelmente, houve um lapso. Talvez todos nós o
tenhamos cometido neste final de ano bem tumultuado, com esse projeto
que estava nos trazendo intranqüilidade, o projeto do IPVA. Entretanto, essa
já é uma matéria superada, porque será retirada e porque nós entendemos
que vão continuar prevalecendo aqui o diálogo, o respeito e a
responsabilidade desta Casa, ao apreciar todos os projetos que têm que ser
votados.

Esse é um projeto totalmente impopular, como de fato todo aumento de
imposto é. Aliás, aquilo que é imposto é ruim. Bom é aquilo que seja
espontâneo, não imposto. Então, o imposto, de uma maneira geral, é
negativo, e a sociedade está sendo penalizada cada vez mais por impostos
em nível federal, estadual e municipal. Infelizmente, essa ainda tem sido a
válvula de escape dos govemantes, que, muitas vezes, sem criatividade,
procuram logo aumentar os tributos para tentar equilibrar a receita, ou
aumentando imposto ou demitindo funcionários. São todas as duas formas
pouco criativas. Se fosse para demitir aqueles que "entraram pela porta dos
fundos", aqueles que ocupam cargos de confiança, aqueles marajás que
ainda continuam encastelados no poder, ai sim essa atitude seria aplaudida
por todos nós. Mas, normalmente, penalizados são aqueles que ganham
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pouco, que cumprem horário, que batem o ponto e que estão com os salários
arrochados. Esses são os primeiros a ser demitidos. Portanto, um Estado
que está devendo R$14.000.000.000,00 não vai conseguir equilibrar suas
contas apenas aumentando impostos.

Também gostaria de dizer que a nossa Casa poderia ter avançado muito
mais em relação à discussão desse projeto, de forma que o tomasse mais
justo, que pudesse onerar aqueles que têm um poder aquisitivo maior e
podem adquirir carros importados, caros de luxo, carros que valem mais de
R$100.000,00. Para esses, sim, o imposto deveria ser muito mais que 4%.
Mas para aquele cidadão que tem um carro popular, um caro como
instrumento de trabalho, pagar 4% vai representar muito de seu salário.

Aí digo que vamos ficar em desvantagem com relação à Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro, como foi publicado hoje no "Estado de Minas",
em sua primeira página. Lá os proprietários de carros vão ter um desconto
na aliquota, que hoje é de 3%. Terão um desconto que começa de 18% e
chega até a 52%. Isso foi publicado no "Estado de Minas" de hoje.

Então nós avançamos muito pouco quando houve uma proposta, ao
apagar das luzes, de estabelecer um desconto de 10% para os caros
populares, ou seja, aqueles de até 1.000 cilindradas, e de 4% para os demais
carros. Entendo que o avanço foi mínimo. Por isso, dessa forma, à nossa
bancada não resta outra alternativa senão votar, evidentemente, contra esse
projeto, que veio de uma maneira errada para esta Casa, cujo maior erro já
foi profundamente discutido, que foi o autoritarismo do Governo ao emitir as
guias para os contribuintes considerando o aumento de 33%.

E esta Casa, no afã de dar o troco ao Sr. Secretário, tentou usar uma outra
medida mais violenta ainda do que aquela usada por ele, de expedir as guias
sem autorização desta Casa. Ai veio esse requerimento, tentando cercear a
palavra do parlamentar e impedir qualquer tipo de intervenção. Chegou a tal
ponto que eu, lendo o requerimento, perguntei ao meu amigo e colega
Deputado Arnaldo Penna se nós poderíamos permanecer ou se teríamos que
sair para que o projeto fosse votado e o seu requerimento, aprovado.
Acredito que ele tenha sido vitima de uma situação que envolveu a todos
nós: a tensão, o cansaço, o esgotamento. Tudo isso deve ter levado aquele
Deputado a produzir uma peça como essa, autoritária e de exceção. Dessa
forma, entendo que cabe, agora, ao Deputado pedir desculpas a esta Casa
pelo requerimento infeliz que apresentou.

No entanto, entendemos que esse projeto, a partir de agora, irá prosperar.
Mas não por nossa vontade. Como já dissemos claramente, esse projeto é
ruim e irá penalizar a população. Entretanto, existem os limites regimentais
que não podemos ultrapassar. Assim, seremos vencidos, mas não pelo
cansaço físico - porque trabalhamos 17 horas no domingo e mais 17 horas
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na segunda-feira -, seremos vencidos pelo processo regimental que cerceia
intervenções. Nesse caso, não podemos tecer críticas, porque o Regimento
foi aprovado pela Casa. O que não iríamos aceitar seria tudo aquilo que
extrapolasse o Regimento. Isso, sim, seria matéria que deveria ser
totalmente refutada por todos os Deputados. Não deveria ser refutada
apenas pelos Deputados da Oposição, mas por todos aqueles que se
preocupam com o modelo democrático e que querem a garantia do Poder
Legislativo. Não vou citar nomes, mas acredito que ainda existem aqui
alguns Deputados imbuídos de um restolho de regime autoritário, que não
gostariam de modificar nada, para que prevalecesse o cerceamento sobre os
demais Deputados, vencendo sempre aqueles que estivessem em maioria. E
essas atitudes são incoerentes para quem está aqui, na Assembléia
Legislativa. Temos que defender o âmago da democracia e o processo de
cidadania da população, para que todos possam participar, possam opinar,
evitando que ocorram casos extravagantes como esse de hoje.

Então, lamento que Deputados tidos e havidos como progressistas também
tenham procurado entrar nessa canoa furada. Defenderemos, em todos os
momentos, o direito da palavra. Não concordamos com nenhum tipo de
censura que venha eliminar a fala de qualquer Deputado. Assim, nossa
bancada, juntamente com a Bancada do PMDB e alguns Deputados do PDT,
está concluindo este trabalho, no qual todos tiveram um papel fundamental.
Quero parabenizar todos os companheiros, que lutaram bravamente, assim
como alguns Deputados governistas, que também procuraram dialogar e
debater e a quem temos que respeitar. Portanto, entendemos que hoje o
processo será concluído, porque, afinal de contas, existem normas
regimentais que terão de ser cumpridas, e, assim, encerramos a nossa
participação. Espero que, no ano que vem, tenhamos uma convivência cada
vez mais democrática, pois assim sairei da Assembléia Legislativa feliz, sem
contratempos, sem revanchismos com colegas, uma vez que será meu
último ano como Deputado. Não serei candidato em 1996, mas estarei â
disposição como cidadão, como advogado, em prol das causas de justiça e
na luta por uma sociedade mais fraterna, denunciando sempre as corrupções
e não aceitando...

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Ouvimos V Exa. E uma perda
para o Poder Legislativo a sua não-recondução a este Poder no ano que
vem. E uma perda para o parlamento mineiro devido à sua correção, à sua
"performance" nesta Casa junto a todas as agremiações e não apenas junto
ao PMDB. V. Exa. contribuiu com o Poder Legislativo, com a sua região -
vale do rio Doce - e com o bom desempenho e andamento desta Casa,
representando muito bem os seus quadros. V. Exa. correspondeu à altura, e
há a satisfação daqueles que depositaram em V. Exa. um voto de confiança.
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Quero parabenizar V. Exa. na condução dos entendimentos dos trabalhos,
considerando sempre um interesse maior, que é o Legislativo. V. Exa., com
seu desprendimento, discorreu para outros colegas nossos que não
pensavam, neste momento, na necessidade de ter de desaguar em um bojo
onde a democracia e o interesse do Poder Legislativo falaram mais alto.
Realmente admiramos V. Exa. e sentimos, com muita gravidade, essa sua
colocação de não contribuir com a sua candidatura nas próximas eleições.
Quem perde não é V. Exa. Quem perde é o vale do rio Doce, Valadares e o
Poder Legislativo, por sua inteligência, sua correção e sua contribuição
nesses mandatos que teve. V. Exa. honrou e dignificou o povo de Minas.

O Deputado Marcos Helênio - Agradeço ao Deputado Paulo Pettersen pelo
apoio e pela solidariedade. Espero cumprir o meu mandato com dignidade,
sem ter que me envergonhar junto a meus filhos, meus amigos, e podendo
dizer que não me corrompi e que não me envolvi em nenhum tipo de
falcatrua. Cumprirei o meu dever de cabeça erguida e acreditando que,
como cidadão, iremos continuar contribuindo para uma sociedade mais justa.

r Parte (Ordem do Dia)
1 a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

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

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.547/97,

de autoria do Governador do Estado, que estabelece condições para o
transporte e a comercialização no Estado de carne e de produtos de origem
animal. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, com relação a esse parecer
de redação final, como a nossa bancada fez no 1 0 turno, o nosso voto é
contrário a mais essa modificação que o Governo fez no projeto do IMA.
Sendo assim, gostaríamos de deixar registrado o nosso voto contrário a esse
parecer.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Raul Lima
Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Faço minhas as palavras do Deputado
Gilmar Machado. Nesse caso sou contrário, embora, S. Exa., eu ache que
até isso deveríamos examinar mais. E mais do que natural que tenhamos
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esses projetos passando aqui e nós não possamos ver e, às vezes, examinar
projetos que foram votados nesta Casa, agora em redação final. Gostaria de
dizer que, evidentemente, V. Exa. sabe que transparência é o objetivo deste
Deputado e que ele discute esse assunto usando o Regimento Interno, a
nossa Constituição local, daqui de dentro mesmo, porque temos a
Constituição do Estado, a Constituição da República, temos também aquela,
muito íntima nossa, da Casa, que tem de ser muito respeitada, e eu
parabenizo V. Exa. pela demonstração de parlamentar realmente formado
pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Deputado Romeu Queiroz, dentro da redação final, quero apenas dizer o
seguinte: em muitas vezes que somos levados a dar um parecer ou votar
como vamos votar agora, sem o exame prévio da matéria, somos levados a
votar por votar. Eu sei e pretendo fazer uma proposição no final, mas quero
dizer da seguinte maneira: um projeto aprovado foi para a Comissão de
Redação Final e foi um dos mais lindos, embora simples demais, desta
Casa. Dispunha sobre o uso gratuito de banheiros nas estações rodoviárias,
para quem tem a passagem, nos pontos de parada de ônibus. Eu vou de
avião, e os banheiros são muito limpinhos, mas pais de família, mães de
família, às vezes com sete, oito filhos, têm de pagar R$0,80 para usar o
banheiro. O Deputado Ermano Batista sabe, naquela região sua tem muito
isso, ali em Manteria. O ônibus pára, e uma mãe de família, com sete filhos,
tem de pagar R$0,80 para ir ao banheiro. Então isso é uma questão de
justiça. O projeto nem propunha que fosse obrigatória a gratuidade para todo
o mundo; poderia haver um banheiro especial para quem pode pagar, mas
deveria haver um gratuito para quem tem passagem. Com esse projeto, meu
Deus, cometemos uma injustiça. Já vi pessoas apertadas, Deus me deu a
oportunidade de ver, daqui para Januária, quando parava em Corinto e tinha
de pagar R$0,70 para ir ao banheiro.

Concluo, foi para redação final e, talvez, o Governador, não entendendo a
redação final, o Governador - isso é draconiano, oprime o povo - vetou o
projeto. Esta Casa fez um novo projeto. Na época, por um voto quase
derrubamos, mas tenho a convicção absoluta...

O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se à votação eletrônica no intervalo compreendido entre o soar

de campainhas para o início e o fim do processo de votação.
O Sr. Presidente - A Presidência vai fazer a segunda votação de

verificação. Em votação.
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados. Votaram "não" 15

Deputados, totalizando 48 Deputados. Está ratificada a aprovação do
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.547197.

Declaração de Voto
O Deputado Raul Lima Neto - Quero, mais uma vez, ao declarar o meu

voto, parabenizar o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, um homem do
parlamento.

O Deputado Miguel Martini me pede um aparte, mas ele terá a sua hora
para colocar a verdade dele. Toda verdade é paralela e nós iremos julgar
qual se aproxima da verdade absoluta. O nosso compromisso firmado com o
PT e com o PDT é o de que estaríamos usando todos os recursos do
Regimento Interno para atrasar a votação, a fim de que esse projeto não seja
votado. O nosso acordo é não haver mais impostos para o nosso Estado.
Qualquer quantidade a menos para quem ganha pouco faz muita diferença.
Isso faz com que o Governo não olhe para outras áreas, para outras
soluções, como por exemplo, o que sai do nosso subsolo, com o que sai do
Triângulo Mineiro. Podemos afirmar que a grande parte do recolhimento do
Triângulo Mineiro fica com São Paulo. Há provas disso. As pessoas preferem
tirar a nota fiscal em São Paulo. Sabemos que existem outras soluções que
não o imposto, mas isso já é uma cultura brasileira Combater a sonegação,
não se consegue. A taxa sobre cigarros poderia ser dobrada. Nos países de
Primeiro Mundo, o maço de cigarros custa aproximadamente US$4,00. E
como fica provado que o Governo arrecadará muito mais, o fumante não
será tão pichado por essa sociedade. Ele poderá pensar que está fazendo
um bem para a sociedade, dando mais imposto para se comprar arroz e
feijão, para construir escolas, para aumentar os salários. O fumante está
estragando a ele mesmo, mas quem o argüirá de pecado? Ele poderá dizer
isso. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o nosso acordo é não. Chega de impostos.
E esta Casa aprovará isso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.550197,
do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a aumentar e a
integralizar o capital social da COPASA. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Bancada do
PT já teve oportunidade de mostrar sua posição contrária ao processo de
abertura do capital da COPASA, o que, inevitavelmente, levará à sua
privatização. O Governo Eduardo Azeredo não aprende. Já chega a grande
trapalhada que um João fez na venda das ações da CEMIG - consórcio
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estratégico - que hoje coloca a CEMIG em condições de venda ao mercado
em pior situação que muitas centrais hidrelétricas de Estados de menor
expressão do Nordeste brasileiro.

O Governo comemorou o ganho de 40% de valorização na venda das
ações da CEMIG, enquanto em muitos Estados a valorização foi de 100% ou
ultrapassou os 100%. Hoje, o sócio estratégico da CEMIG tem prioridade na
questão do processo de privatização.

O projeto da COPASA que tramitou nesta Casa tinha outros absurdos,
como o absurdo que integralizava o capital da COPASA, o fundo de
saneamento. De alguma forma, aumentando em 40% o capital da empresa,
pois esse fundo tem um montante, parcela quase que total, a empréstimos à
própria COPASA de mais de R$600.000.000,00.

Pois bem. A ação da Bancada do PT foi eficiente no Plenário. As emendas
do PT tiveram acolhimento da maioria esmagadora da bancada governista.
E essas emendas foram aprovadas juntamente com emenda do Deputado
Ronaldo Vasconcellos.

Hoje, o projeto que estamos aprovando em redação final não permitiu que
50% do fundo fosse integralizado ao capital da COPASA I não permitiu,
também, que os recursos da privatização fossem usados como bandeira
para barganha eleitoral e política. Por isso, o Governo sofreu aqui uma
derrota na questão da COPASA, uma derrota por ser um Governo
presunçoso, por pensar que é o dono da verdade, por pensar que sua
maioria nesta Casa vai estar sempre atenta ou sempre subserviente.
Nenhuma das duas coisas aconteceu. Por isso o projeto que hoje estamos
apreciando é bem diferente do original aprovado neste Plenário.

Lemos declaração do Governador na imprensa deste Estado que vetará
totalmente o projeto da COPASA, encaminhando para cá um novo projeto
em fevereiro, para que ele possa privatizar de forma brilhante, como o João
da Fazenda orientou, da forma que ele fez na CEMIG, tão brilhante,
competente e capaz.

A pretensão do Governo era dar outra utilidade à venda das ações: a
utilidade eleitoral. Pois bem, Sr. Presidente. Esta Casa precisa ter
compromisso caso o Governo encaminhe outro projeto da COPASA, para
que, também, derrotemos esse projeto, derrotemos da mesma forma que
fizemos com o projeto que ora estamos apreciando em redação final. Que o
Governo seja mais competente, menos presunçoso e menos trapalhão.

O Sr Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adetmo Carneiro Leão - Obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, Deputada Maria José, senhores e senhoras presentes nas

galerias, representantes da imprensa, servidores da Casa, quero aproveitar
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esse tempo para, inicialmente, fazer um esclarecimento, fruto do debate e do
encaminhamento para a votação desse projeto em 2 0 turno, quando aqui
estive, colocando ou fazendo a análise de algumas variáveis desse projeto.
Inicialmente, tive a oportunidade de me colocar, no sentido de chamar a
atenção dos dirigentes da COPASA e do Governo do Estado de Minas
Gerais para o fato de que uma empresa pública bem administrada, bem
gerenciada pode ser lucrativa. E lucrativa em diversos sentidos: no sentido
de arrecadar mais recursos que seus gastos e no sentido de prestar os
melhores serviços de interesse social. Citei o exemplo da SABESP, de São
Paulo e, logo em seguida, numa contra-argumentação, o Deputado Mauro
Lobo se referiu à SABESP como uma empresa de economia mista.
Realmente, um esclarecimento importante, mas que, definitivamente, não
invalida o meu argumento. A SABESP é uma empresa que está sob o
gerenciamento público, é uma empresa de interesse público, sob o comando
do Governo de São Paulo, e é lucrativa.

A consideração inicial era no sentido de alertar e de despertar o Governo
para que a COPASA, que deve manter-se como empresa pública, mesmo
abrindo seu capital, tem que cuidar melhor da sua estrutura gerencial, dos
seus serviços, e tomar-se, exemplarmente, uma empresa lucrativa. Também
tive a oportunidade de fazer outras reflexões relativas à inconveniência de,
neste momento, abrir o capital da COPASA, diante dos riscos que corremos
com a abertura de capital para bolsas de valores, uma vez que essas bolsas
vivem uma crise perigosa. Por isso mesmo meu encaminhamento foi
contrário à votação da abertura do capital da COPASA, por não ser
oportuna. Mas quero, em função da redação final, e estamos votando a
redação final, afirmar, aqui, que vejo com muita alegria a introdução e a
reafirmação do que foi aprovado em 1 0 e 20 turnos da emenda que considero
dar a característica e a dimensão mais apropriada para a COPASA. A
COPASA, sendo uma empresa de prestação de serviços na área de
saneamento, de fornecimento de água tratada, de destinação correta dos
esgotos, principalmente nesses setores do saneamento básico, deve
arrecadar recursos, não para pagar outras dívidas do Estado, como queria o
Governador do Estado. Sabemos que existem muitas e diferenciadas dívidas
do Estado. Muitas delas precisam ser sanadas, outras precisam ser revistas.
Mas a divida mais importante e a maior dívida que o Estado tem é para com
a sociedade. E foi no sentido de resgatar e resguardar o interesse social que
conseguimos aprovar que o capital e os recursos adquiridos pela COPASA,
neste momento, todos eles deverão ser destinados para que o Estado
cumpra com a sociedade o que ele mais deve à sociedade, ou seja, a
atenção à saúde e a garantia do saneamento básico. Fico portanto, Sr.
Presidente, satisfeito com o comportamento desta Assembléia Legislativa,
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ao ter aprovado esta emenda para a COPASA e para este projeto. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, durante
todo o processo de votação do projeto em que o Governo solicitava abertura
de capital da COPASA, encaminhamos contrariamente, votamos
contrariamente e estamos, agora, na última fase que nos permite pronunciar
a respeito da matéria, para dizer que continuamos com os mesmos
entendimentos, com a mesma concepção. A solicitação do Governador, na
forma em que foi feita, demonstra a todos os mineiros a sua sanha de
colocar para fora o patrimônio público. Empresas, pessoas que têm
conhecimento do processo sabem, entendem, recomendaram inclusive que
antes de se fazer a abertura do capital da COPASA tinha-se, primeiro, que
resolver os problemas das concessões. E, dentro desses problemas que não
foram solucionados, ainda está o principal deles, que é o serviço de
concessão de água e esgoto de Belo Horizonte. Uma empresa
concessionária de serviço público, o que ela tem e o que vale o seu
patrimônio são exatamente os prazos de concessões somados com o
número de usuários que ela atende.

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, foi recomendado ao Governo
do Estado que primeiro ele solucionasse isso, porque, a partir do momento
em que as concessões tivessem sido todas prorrogadas, principalmente as
de Belo Horizonte, que significam 50% de toda a COPASA e que vencem no
ano 2000, ou seja, dentro de dois anos, aí sim, ele deveria fazer a abertura
de capital. Mas, para fazer isso gasta-se tempo, e tempo é o que o Governo
não tem, porque se fosse obedecer o tempo recomendável, passariam as
eleições, e ele quer os recursos da abertura de capital da COPASA para
fazer isso que está fazendo hoje: gastando de forma deslavada o recurso
público com gastos em publicidade, em campanha política, percorrendo o
interior de Minas com aparatos de aviões, helicópteros, incluindo todo o
cerimonial e todo o corpo de segurança. Com  o dinheiro do seu bolso? E
claro que não. E por isso que fazemos as contas e podemos deduzir que o
que ele gasta numa viagem transportando segurança, cerimonial, com
deslocamento do helicóptero e de seu jato não compensa o que ele está
fazendo. E vergonhoso o Governo fazer estudo, Deputado Ronaldo
Vasconcellos, para entregar urna ambulância no Sul de Minas.

Meus amigos, Srs. Deputados, Sr. Presidente, nós votamos contra a
abertura de capital da COPASA, votaremos contra todo projeto que entrar
aqui dentro para permitir que o Governador venda patrimônio público,
porque sabemos muito bem o que ele está fazendo com esse dinheiro que
está arrecadando na venda dos bens do Estado, que demoraram décadas
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para ser construídos, e ele está jogando pelo ladrão, de forma irresponsável,
fazendo mau uso do dinheiro público. Mas espero que, assim como nós que
acompanhamos mais de perto o seu trabalho, estejamos prontos para fazer o
julgamento de sua administração. Temos a certeza, Sr. Presidente, de que o
povo mineiro, nas próximas eleições, irá também fazer o julgamento desse
Governador, que passará para a história como o Governador mais
entreguista que este Estado já teve.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. fosse a
minha testemunha. Aliás, V. Exas. e esta Casa são testemunhas de que este
Deputado tem, quando tem tido oportunidade, elogiado projetos inteligentes
do Executivo e votado nesses projetos. Votei no meu Governador, sou
contra esse projeto de impostos, porque essa herança tem que ser destruída,
nos mostra outra oportunidade, mas quero encaminhar favoravelmente e
elogiando S. Exa., o Governador, pela iniciativa de abrir o capital da
COPASA.

Sou coerente com o que penso, sou nacionalista e agora com o partido. O
partido é nacionalista, mas sei que nacionalismo é quando o Governo cuida
bem de suas instituições, quando o Governo é um supervisor e, ao mesmo
tempo, tem aqueles olhos atentos como os de águia, para dar oportunidade a
todos, para impedir que haja competição desleal, para que todos possam
competir, quando o Governo arrecada impostos dos produtos que são
produzidos abundantemente, porque são todos incentivados. O Governo não
tem que ser empresário, não deu certo.

Há uma ala moderna do pensamento em todos os segmentos que acredita
que não podemos entregar o Brasil de jeito nenhum. O maior valor em
tesouro que o Brasil tem é o povo brasileiro. Esse povo brasileiro, às vezes,
é entregue na mão de monopólios, oligopólios, estatais que dominam, que se
tornam cabides de empregos na sua grande parte.

Infelizmente, Sr. Presidente, a COPASA precisa mudar. Se não se
privatizar a COPASA, pelo menos deve-se mudar o pensamento da
COPASA, porque urna empresa que é classificada como urna das maiores
poluidoras do Estado de Minas Gerais, uma empresa que não considera o
meio ambiente, nem sequer pensa nisso. Tive, uma vez, uma discussão com
seu Diretor, Ruy Lage, no bom sentido, e ele ria (rá,rá,rá) e dizia: "São
Francisco sempre foi assim". Eu falei: mas, Excelência, em Januária estão
acabando com o rio. Chamei-o de Sr. Diretor e Excelência diante do
Promotor Jarbas, diante do Prefeito. Falei: Excelência, em Três Marias a
COPASA jogou lixo tóxico e lixo de hospital, e entrou até lixo atômico no
São Francisco. Essa mortandade de peixes que houve no rio das Velhas,
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isso é um crime ecológico tremendo. Mas o coração do povo está insensível,
não só do poder público, que tem despachado na sua grande maioria contra
as causas ambientalistas, inclusive permitindo agora pescar embarcado
numa época de piracema. Mas o maior crime ecológico não foi esse, o maior
crime aconteceu agora, quando a Companhia Mineira de Metais, a principal
suspeita, deixou vazar aquele seu canteiro que lava enxofre, o capeta,
veneno para o São Francisco, numa época de piracema, onde cada peixe
tem centenas de milhares de ovos. E a COPASA também é suspeita porque
ela cobra para tratar e lavar, cobra para tratar a água que chega e a água
que sai, 50% de cada. Despeja lixo nos nossos rios.

O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E 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" 43 Deputados; votaram "não" 9

Deputados, num total de 52 Deputados. Está, portanto, ratificada a
aprovação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.550197.

Declarações de Voto
O Deputado Ronaldo Vasconcellos- Sr. Presidente, tive o cuidado de

examinar a redação final desse projeto, em que se encontra claramente
contemplada a idéia deste Deputado, aceita pela grande maioria dos
Deputados desta sessão legislativa, dizendo que o Governo poderia abrir o
capital da COPASA até o limite de 50% do Fundo de Financiamento de Agua
e de Esgoto, possibilitando ao Governo do Estado não só iniciar o processo
de abertura do capital social da COPASA, mas, também, preservando parte
do Fundo de Financiamento de Agua e de Esgoto no BDMG, urna instituição
que tem prestado bons serviços ao nosso Estado. Quero dizer também que
idéias do ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão, também votadas e
acatadas por este Plenário, estão contempladas no texto da redação final.
Por isso resolvemos apoiar o projeto que permite ao Governo do Estado dar
a deman-ada" do processo da abertura do capital social da COPASA, mas,
ao mesmo tempo, limita as negociações até o percentual de 50%. Gostaria
de, publicamente, parabenizar todo o Plenário da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais por ter sabido aperfeiçoar, melhorar, exercendo o verdadeiro
papel de um legislador, melhorando as idéias vindas do Governo do Estado,
independentemente de quais sejam esses Deputados e qual seja o
Governador do Estado. Gostaria de dizer que votei favoravelmente porque
as idéias foram contempladas e já são desta Casa, e não mais deste
Deputado. Muito obrigado.
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O Deputado Raul Lima Neto - Deputado Romeu Queiroz, meu Presidente,

declaro que votei "sim" e sou coerente com meu discurso. A COPASA
precisa mudar sua filosofia, sua diretoria, talvez até com cabeças. A
COPASA está sempre na lista negra das empresas que mais poluem no
País. No Estado de Minas Gerais, o lixo, o esgoto que a COPASA joga no rio
Arrudas é causador de uma destruição terrível do nosso meio ambiente, do
nosso ecossistema, das bacias do rio das Velhas e do rio São Francisco.

Existem projetos da COPASA para sanear os nossos rios. Os projetos
existem desde que a COPASA existe. E todas as vezes que a COPASA
precisa de algum dinheiro, ela arruma um jeito de subir as taxas, de cobrar
alguma coisa. Antes o preço que a COPASA cobrava era equivalente a 50%
do que cobra hoje. Quanto a esses 100% de aumento, eles acharam uma
saída: cobrar o esgoto também. Só que o esgoto da COPASA é uma
vergonha.

Quando você vê o rio correndo todo poluído, pode ter certeza de que o
costume daquele povo também é corrompido, porque a poluição e a
corrupção andam juntas. Salomão disse que a justiça exalta as nações, mas
a corrupção é a vergonha, é a poluição dos povos. A natureza retrata
também o nosso comportamento. O Dr. Paulo de Tarso, grande filósofo,
chamado também de São Paulo, porque foi discípulo do Verbo Eterno sem
nunca tê-lo conhecido em carne, mas, após ressurrecto, o fez converter,
escreveu dizendo, pelo espírito - porque é o Espírito Santo que revela -, que
a natureza e toda a criação de Deus geme como a mulher que está com dor
de parto aguardando dar à luz. Há justiça no coração dos filhos de Deus,
porque no momento em que vier a redenção dos filhos, ele redime a terra.
Jesus Cristo veio para isso. Nós podemos, com a nossa justiça, com a
palavra - e a palavra que é a verdade -, levar a regozijo o povo e as terras
de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Marcos Helênio,
em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para tranferi-la
ao Deputado Gilmar Machado. A Presidência defere o requerimento, fixando
ao orador, o prazo de 3 minutos.

O Deputado Gilmar Machado - Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, queremos repetir uma explicação que já foi dada durante o
Pequeno Expediente pelo nosso Líder, Deputado Marcos Helênio, pois
gostaríamos de deixá-la registrada. Deputado Arnaldo Penna, a atitude da
retirada desse requerimento para o Poder Legislativo, o esforço desta Casa e
o nosso, o da Oposição, o do PT, o do PMDB e o de parte do PDT foi no
sentido de fazer aqui a preservação do Poder Legislativo. Esse
requerimento, que intitulamos de "requerimento-tampinha", em homenagem
ao colecionador de tampinhas, foi assinado pelo Líder do Governo, pelo
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Líder do PSDB, que é o partido do Governador. Queremos deixar aqui
registrado que continuaremos nos esforçando para que tanto a Oposição
quanto a Situação trabalhem dentro do Regimento. Se há problema com o
Regimento Interno, vamos discuti-lo e vamos fazer propostas de modificação
nele, mas vamos trabalhar de acordo com o que estabelece o nosso
Regimento, respeitando o Regimento. E correto que a maioria, em
determinado momento, diminua o espaço que a Oposição tem para
encaminhar, só não aceitamos que essa diminuição extrapole o aspecto
regimental. Entendo, pelo que ocorreu esta manhã, que podemos dar um
basta a essa possibilidade de fazer com que os Deputados tenham a sua
palavra cassada e que haja atos institucionais. O Poder Legislativo, nesta
manhã, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, deu uma demonstração
de grandeza, e as suas Lideranças tiveram o juízo necessário, mesmo com o
esgotamento a que estamos submetidos, tiveram a tranqüilidade e a clareza
para, através do diálogo e de um debate franco e aberto, encontrar uma
saída para a crise. Por isso, o parlamento é grande, e o Poder Legislativo
tem que se fortalecer, porque é o Poder do diálogo e da negociação.
Podemos demonstrar que, através desse entendimento, esses requerimentos
foram retirados e que poderemos tramitar dentro do Regimento, usando o
seu espaço democrático para que possamos fazer a votação. Nesta manhã,
conseguimos recuperar a credibilidade e fazer valer o Regimento Interno.
Parabenizo todas as lideranças que tiveram a tranqüilidade para pensar
primeiro na instituição e depois em seus interesses pessoais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Anderson
Adauto em que solicita a palavra, pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento, fixando para o orador o prazo de 3
minutos.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também
ocupo a tribuna neste momento na condição de Líder do PMDB para
denunciar que a base governista usou de violência para aprovar o projeto de
lei que aumenta a aliquota do IPVA. E importante, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, que fique registrado que com a simples apresentação do
requerimento e a aceitação dele por parte de V. Exa. houve a tentativa de
"fujimorizar" este parlamento.

Então, na parte da manhã, nós, do PMDB, dissemos que, no que se refere
ao estado de exceção, a ficar fora de um estado de direito, somos gatos
escaldados em água quente e temos medo de água fria, Sr. Presidente.
Estivemos presentes na reunião com V. Exa., e é importante que os
Deputados que fazem parte desta Casa tomem conhecimento do
compromisso que ficou firmado, isto é, de que não se fará, novamente, nesta
legislatura, nenhuma tentativa de cassar aquilo que o Deputado de Oposição



2o

rÀ

31
tem, que é a sua voz, a sua palavra, o seu protesto, a sua denúncia. O
"requerimento-rolha" apresentado nesta manhã teve o objetivo de cassar
aquilo que o fraco tem diante do forte. Foi uma demonstração clara de
desespero das lideranças governistas frente ao trabalho competente que a
Oposição fez para obstruir a votação do projeto que aumenta o IPVA em
33%, num período em que a inflação acumulada é de apenas 5%, porque
essa era a única alternativa para quem não queria ver o aumento aplicado.

Portanto, fizemos a nossa parte, cumprimos a nossa obrigação.
Infelizmente, nos defrontamos, hoje, com o "requerimento-rolha". Vamos dar
continuidade ao encaminhamento da votação, Sr. Presidente, mas não
poderíamos deixar de registrar, neste momento, o nosso profundo pesar com
relação à atitude das lideranças governistas.

O Sr. Presidente- Vem à Mesa requerimento do Deputado Amaldo Penna
em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência
defere o requerimento, fixando para o orador o prazo de 5 minutos.

O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, após exaustivos debates nesta Assembléia, nos últimos sete ou
dez dias, viu-se que não se pretendia permitir que esta Casa realizasse o seu
ato essencial, que é o de manifestar o seu voto, que pode ser favorável ou
contrário às proposições que aqui são apresentadas. No entanto, no uso de
direitos regimentais, eu não os nego, um número minoritário de Deputados
aqui esteve repetindo continua e exaustivamente os mesmos argumentos,
repetindo requerimentos sobre requerimentos, apenas no exercício de uma
posição onde a minoria pretendia impedir a maioria de manifestar o seu voto,
não sei se a favor, não sei se contrário a um projeto que tramitava nesta
Casa.	-

O que é isso? E tampinha? O que é isso? E rolha? O que é isso, afinal,
que 17 Deputados queriam imputar a 60 outros que estavam nesta Casa?
Portanto, usei um direito que me é assegurado, porque assim diz um
princípio geral do Direito: "Qui suo jure utitur neminem laedit", ou seja,
"aquele que usa do seu direito não lesa a ninguém." Não importa se esta
Casa iria ou não aprovar o requerimento que aqui foi apresentado. Admito
até que ele pudesse conter, como talvez até contenha, algum excesso nos
seus termos. Mas a verdade é que só assim se fez possível admitir que esta
Casa exerça o seu legítimo direito, a essência do seu poder, que é o poder
de votar.

Quero que me seja assegurado o direito de votar, a favor ou contra, mas
que me seja assegurado. Ninguém pode dizer de mim, nesta Casa, que eu
não sou dos Deputados mais freqüentes que aqui está. Ninguém pode negar
a mim o direito de dizer que, nas comissões, sou aquele que mais
comparece, ou que nenhum outro comparece tanto quanto eu.
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Posso dizer que tenho apreciado projetos como o da Deputada Maria José

Haueisen, alterando-o depois, para apresentar o parecer que pudesse
atender a pretensão dela. Da mesma forma, num outro momento, disse a ela
que não votaria favoravelmente ao projeto que ela apresentava, porque ele
tinha vergonhas jurídicas e desencontros jurídicos e que eu não poderia
aceitar coisas dessa natureza. E a Deputada retirou o projeto da comissão,
porque eu não daria a ele um parecer favorável.

E o fato é que há excessos, sim. Nós, os 60 Deputados que aqui estamos e
temos estado continuadamente, estivemos, se assim se quiser dizer,
arrolhados durante quatro, cinco dias. E arrolhados para repetir sempre uma
mesma coisa. E vejam os senhores e ouçam os espectadores: agora se
retiraram mais de 60 emendas que estavam aqui. Por que agora se desistiu
de permanecer na obstrução? Na verdade, era porque era necessário, sim,
que se movimentasse esta Casa, para que nos fosse permitido ao menos
manifestar o nosso voto, favorável ou contrário.

Aliás, permitam-me os Srs. Deputados fazer uma observação: jamais vi
atitude tão pouco democrática após esta Casa, por sua maioria, ter
aprovado, por exemplo, o projeto da COPASA sem nenhum reparo a sua
redação final, a ver Deputados que se dispuseram a votar contra a redação
final sem levantar contra ela ao menos um argumento, nem uma vírgula ao
menos que pudesse estar contrária ao texto do projeto.

Assim é que aqui há que se ver, há que se fazer cena, há que se fazer jogo
político. E o que aqui houve até agora foi cena, foi jogo político. Justifico,
assim, o meu requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada â 1 1 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 - Votação, em 2 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.425197, do

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

- A seguir, vêm a Mesa e são deferidos, cada um por sua vez, nos termos
do Inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Anderson Adauto, solicitando a retirada das Emendas n°s 2 a 22,
49 a 61 e 64 a 70; Gilmar Machado, solicitando a retirada das Emendas n°s
23 a 40 e 71; Durval Angelo, solicitando a retirada das Emendas n°541 a 48,
e Marcos Helênio, solicitando a retirada das Emendas n os 62 e 63, todas
apresentadas, no decorrer da discussão, ao Projeto de Lei n° 1.425/97.
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Arnaldo Penna
solicitando a retirada do requerimento apresentado na reunião extraordinária
de hoje pela manhã que solicitava que não fossem recebidos, na votação do
Projeto de Lei n° 1.425197, requerimentos visando ao adiamento da votação,
à votação por determinado processo, à votação por partes, à votação
destacada de emenda ou dispositivo, à inscrição para encaminhamento de
votação e ao uso da palavra para explicação pessoal, declaração de voto,
argüição de questão de ordem e pronunciamentos com base nos arts. 70 e
164. A Presidência defere o requerimento, nos termos do Inciso VIII do art.
232 do Regimento Interno. Para encaminar a votação da matéria, o
Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com todo o
respeito ao Deputado Arnaldo Penna e a outros que o apaudiram, é um
absurdo vir aqui justificar a ditadura da maioria, justificar o estado de sítio
que ele quis decretar com o "requerimento-rolha". Isso não é processo
democrático. Processo democrático não é a vontade da maioria somente,
mas a vontade da maioria sob o império das leis.

O Deputado violentou o Regimento Interno desta Casa quando, dos seis
itens que ele queria, sim, arrolhar, implantar uma ditadura, somente quatro
eram contemplados pelo próprio Regimento. Talvez V. Exa. esteja na
mesma posição daquela senhora que foi assistir ao filho marchar numa
parada de 7 de Setembro. Embaixo do palanque, quando o pelotão passou
marchando, ela olhou admirada e disse: "Olhem, só o meu Juquinha está
marchando certo." O Deputado veio aqui justificar um requerimento que teve
da Bancada do PMDB manifestação contrária; que teve da Bancada do PT
manifestação contrária; que teve da Bancada do PDT manifestação
contrária; que teve da maioria expressiva da Bancada do PFL manifestação
contrária. Ouvimos, em todas as bancadas, Deputados se posicionarem
contra. Então, é o Juquinha marchando na parada de 7 de Setembro. Só ele
estava certo ao marchar.

Sr. Deputado, democracia não é só vontade da maioria, não. E vontade da
maioria sob o império das leis, sob a prevalência das leis. E a lei maior que
rege as relações aqui dentro é o Regimento Interno. V. Exa. fique sabendo
que ser oposição também é um direito, como ser governo. Se quer discutir,
há 15 dias estamos discutindo os projetos, o pacote, o "saco de maldades"
do Governo, e esta é a primeira vez que V. Exa. vem ao microfone, não para
justificar a sua posição, porque até agora não o fez nenhuma vez. Veio aqui
para justificar a decretação do estado de sitio neste Legislativo. Isso é que é
o requerimento, baseado erroneamente no art. 229 do nosso Regimento
Interno.

Eu esperava que, numa ação de grandeza, V. Exa. viesse aqui reconhecer
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o seu equívoco, demonstrar grandeza, demonstrar realmente que é uma
pessoa amiga, no mínimo, da democracia. E não o fez. Perdeu uma grande
oportunidade. A história há de registrar esse erro histórico de V. Exa., com
todo o respeito.

Srs. Deputados, somos contra o aumento do IPVA. As modificações foram
tímidas em relação ao que representou o processo inflacionário, ainda não
foram as modificações esperadas por cada contribuinte. E, tenham certeza,
ao final desta votação, Sr. Deputado Amaldo Penna e outros Deputados,
cada cidadão e cidadã deste Estado poderá saber o voto de cada Deputado.
Verão quem é a favor do imposto, quem é subserviente, quem quer discutir a
matéria e até agora não fez uso da palavra. Porque pior para a democracia é
só o senta-e-levanta, ou melhor, aqui não é um senta-e-levanta. Aqui é o
entra-e-sai correndo. Qualquer dia vamos ter aqui Deputado correndo no
Plenário, ou de cartas na mão ou de calças na mão, saindo do banheiro.
Essa é a atitude aqui. Vir ao microfone fazer o debate, não vem; vir ao
microfone dizer porque defende imposto, não vem.

Queremos fazer o debate. Que V. Exa. tenha pego o gosto pela tribuna,
como fez com grande brilhantismo de orador que tem, que já conhecíamos
das comissões. Aliás, reconhecemos a sua presença nelas. E uma das mais
brilhantes e merece o louvor desta Casa. Mas gostaríamos que V. Exa.
pegasse o gosto pelo debate e não viesse só entrar e sair correndo para
votar projetos do Governo; que viesse outras vezes a esta tribuna para
debater e dizer por que quer e concorda com impostos. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, não vou chegar ao nível em que as coisas foram colocadas aqui.
De fato, não me dou a essas alturas. Gostaria de dizer que jamais cheguei
correndo a este Plenário para manifestar o meu voto e nem mesmo às
comissões, porque, em geral, sou dos primeiros que chega. Jamais estive
fora deste Plenário na hora de votar, para depois aqui chegar e, numa
possível verificação de votos, manifestar a minha presença. Eu gostaria, se
fosse o caso, e poderei fazê-lo posteriormente, de verificar a minha presença
nesta Casa e nas comissões, para mostrar a minha freqüência.

Se o Deputado que me antecedeu faz de mim a imagem que faz, eu não
faço dele a mesma. Acho-o um Deputado atuante, presente, combativo. Na
verdade, quanto à patrulha que esse Deputado costuma querer jogar sobre
os Deputados desta Casa, eu não tenho medo dela. Eu me submeti a uma
eleição. E, na cidade em que fui Prefeito, pude obter 48% dos votos válidos,
ou seja, provavelmente o número de votos que esse Deputado teve no
Estado de Minas Gerais ou quase isso. Acho que esse pessoal tem
condições de me julgar, porque, cidadão que sou daquela terra, onde vivi
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durante toda a minha existência, pela maneira de ser e de agir, graças a
Deus, até agora, tenho sido reconhecido pelos meus concidadãos.

Quanto às manifestações dos meus votos, eu as faço de acordo com a
minha consciência, sem permitir a quem queira fazer da minha consciência
ou em minha consciência qualquer censura. Que o Deputado tenha suas
posições, eu as respeito. Mas exijo que as minhas também continuem sendo
respeitadas. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, quando se referiu ao Deputado
que o precedeu na tribuna, ele se referiu a mim, uma vez que o antecedi.
Quero deixar bem claro que reconheci a presença do Deputado no Plenário e
nas comissões. Quando me referi ao entra-e-sai, não citei o Deputado que
fez uso da palavra anteriormente. E quero deixar bem claro que, na
discussão da representação popular, todos nós estamos em pé de igualdade.
O fato de um Deputado ter tido um número maior ou menor de votos não o
diferencia aqui dentro, muito pelo contrário, posso dizer que todos os
Deputados, independente do número de votos que tenham recebido,
equivalem-se em importância.

Critiquei o requerimento de V. Exa., e não a sua pessoa. Então, espero que
V. Exa. não confunda. Mantenho todos os termos ditos a respeito do
requerimento, que é autoritário e nega a democracia. Em momento nenhum,
referi-me à pessoa do Deputado. Esperamos uma autocrítica de V. Exa.
nesse sentido, porque houve um reconhecimento de que tal requerimento
causou mal-estar a toda a Casa; tanto isso é verdade, que, até agora, não
tivemos nenhum Deputado, além de V. Exa., que fosse à tribuna defender o
requerimento estado de sitio".

Além disso, Sr. Presidente, para concluir, não é uma questão de
patrulhamento. Se temos um mandato popular, os eleitores têm que saber
como cada Deputado votou, para que, no próximo dia 4 de outubro, não só
os 48% dos votos válidos de sua cidade a seu favor, mas todos os 100%
possam saber não só como V. Exa. votou, mas também cada um dos
Deputados.

Não é apenas uma questão de patrulhamento, é uma questão da natureza
da representação do poder popular na Assembléia.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, neste Plenário, do

Deputado Federal Genésio Bemardino, ex-Deputado Estadual, ex-Presidente
desta Casa, e o convida a tomar assento à Mesa.

Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, demais pessoas presentes nas galerias; venho encaminhar
contrariamente a esse projeto, agora ao substitutivo, que está aqui, para ser
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discutido e votado. Apesar de reconhecer que o substitutivo é melhor que o
projeto, porque tem emendas, como a do Deputado Ronaldo Vasconceilos, a
respeito do carro a álcool, que representam um avanço, entendemos que o
Governo, sob pressão, teve que recuar. Tudo se deve à grande trapalhada
que o Secretário da Fazenda cometeu. A partir dessa grande trapalhada,
gerou-se todo o processo. O projeto estava sendo discutido, e nossa
bancada já havia discutido com a Liderança do Governo e o Presidente da
Casa o fato de que estaríamos fazendo algumas modificações. Inclusive, o
Secretário, quando esteve aqui, disse que estaríamos discutindo tais
modificações, que começaram a ocorrer. Porém, em virtude do desrespeito
do Secretário com relação a este Poder, passando por cima dele enquanto
discutíamos o projeto, mandando para a casa dos contribuintes as guias com
o aumento que ele desejava, criou-se todo o transtorno, todo o problema. E
essa pessoa não foi punida pelo Governador do Estado; muito pelo contrário,
continua forte e fazendo de tudo. O Governador tem dois pesos e duas
medidas. Ele é o Governador e deve tomar as medidas que achar melhor,
mas depois irá responder por elas. No meu entendimento, o Secretário da
Fazenda tem causado grandes transtornos a todos nós. Houve algumas
modificações no projeto, mas entendemos que elas não mexem na sua
essência, pois o Governo continua elevando as alíquotas. É possível fazer
isso? Poderia. Mas esse momento de estabilização, em que o povo já está
extremamente penalizado, entendemos que é ruim.

Não podemos imputar ao povo mais aumentos fora dos limites da inflação.
O povo não está tendo reajuste. Há três anos, os servidores públicos não
têm reajuste. A maioria dos trabalhadores tem, no máximo, a correção da
inflação, e iremos colocar sobre eles uma elevação da alíquota que
possibilita um reajuste da ordem de 33%. Por isso nos opusemos e
utilizamos a prática que o Regimento Interno nos permite. Porém, o
Deputado apresentou esse requerimento. Fizemos questão de estabelecer
todo o debate dentro do Regimento Interno, e a Oposição cumpriu o seu
papel durante todo esse período, com competência para utilizar o Regimento
Interno. Cada um utiliza o instrumento que tem. A maioria também tinha o
Regimento Interno para ser utilizado; se não soube utilizá-lo corretamente,
não é problema da minoria. Não é problema da Oposição se a maioria não
teve competência para utilizar o Regimento Interno. Cabe à Liderança da
Minoria utilizar o Regimento Interno, e ela o fez muito bem - o PT, o PMDB e
parte do PDT -; não nos cabe fazer o trabalho da Oposição e ainda orientar a
maioria Se a maioria não soube utilizar bem o Regimento, não venham
querer nos responsabilizar por isso.

Queremos encerrar, e eu queria deixar registrado, mais uma vez, o meu
protesto contra o requerimento. Aceito as regras da disputa entre a maioria e



IA
37

a minoria, mas não aceito, em hipótese alguma, que nos cortem a voz.
Podem cortá-la, mas utilizaremos outros instrumentos. Soubemos lutar
contra a ditadura militar e contra essa pseudoditadura, imposta pelo PSDB.
Saberemos, sim, em todos os momentos, lutar contra. E encerrando, Sr.
Presidente, quero dizer que o nosso voto vai ser contra esse substitutivo,
porque não atende aos interesses do povo. Ele penaliza, ainda mais, o povo
brasileiro, num momento de dificuldade. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Marcos
Helênio.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, imprensa,
Deputado Federal Genésio Bernardino; é um prazer recebê-lo. Estamos
sendo coerentes com o encaminhamento contrário a esse projeto. 1-lá pouco,
uma repórter, muito astuta, observou que, mesmo com esse desconto de
10%, o Governo está tendo um crescimento na previsão da receita dele: no
total dos R$200.000.000,00 que ele estava com a expectativa de
crescimento, acabou ganhando R$220.000.000,00, porque o percentual de
desconto ficou muito pequeno: 10% para carros populares até 1.000cc; 4%
para os demais carros, e 10%, também, para os carros com mais de 15
anos. Só com um detalhe: muitos telespectadores que estavam
acompanhando perguntaram: Mas 10% sobre um tributo que não existe?"
Eles tinham inteira razão, porque, na verdade, não existia nenhum tributo
sobre carros com mais de 15 anos. Então, tivemos de procurar explicar - e ai
temos de ser coerentes e isentar o Governador - que esse tributo para os
carros usados foi criado pela Assembléia. Então, ela mesma dá uma
compensação de 10%. Quando mostramos que no Rio de Janeiro - repeti
várias vezes - esse desconto, apesar de o IPVA ser de 3%, tem um desconto
que vai de 18% a 52%, e aqui concedemos 4% para a frota, em geral, e 10%
para os carros populares.

Entendi o raciocínio do Deputado Carlos Pimenta apenas pelo inicio da fala
dele, de que a metade é para as prefeituras. Então, dividiu-se o lucro. A
expectativa, talvez, sim, mas ai até é pior, porque, mesmo que os Prefeitos
do nosso partido tenham se manifestado favoráveis - e alguns assim se
manifestaram, porque precisavam aumentar a receita -, entendemos que é
um corporativismo com o qual não vamos ser coniventes. Somos contrários,
sim. Que o Prefeito procure, seja de que partido for, administrar com
austeridade, seriedade, e, não, ficar aumentando imposto. Então,
independente de prefeitura ou de partido, somos contrários.

Quero aproveitar a oportunidade para lembrar que o Deputado Amaldo
Penna foi de uma infelicidade absoluta, porque seria um dos parlamentares,
pela sua trajetória, que não teria nada a ver com aquele requerimento. Nós o
respeitamos e sabemos da sua seriedade nas comissões. Sou da mesma
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comissão que o Deputado e testemunha de que é freqüente, é participante. E
um Deputado com quem temos divergência ideológica, mas temos que
respeitá-lo pela seriedade. Ele foi infeliz, talvez movido pela agitação de fim
de ano. Quando solicitei a ele que se manifestasse, foi no sentido de que,
pela sua inteligência, mostrasse a sua infelicidade. Isso não seria demérito
nenhum, O Deputado foi, realmente, vítima de um processo que assinou,
talvez, traído pelo cansaço.

O nosso encaminhamento é totalmente contrário à aprovação desse
projeto.

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o Deputado lbrahim
Jacob.

O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, a
principio, avivar a mente dos nossos colegas Deputados para que eles se
lembrem de que esses 50% para as prefeituras já foi votado nesta
Assembléia e homologado pelo Presidente, Deputado Romeu Queiroz, em
3115197. Eles já existem. O Governador não está dando de graça. Os
Prefeitos já estão satisfeitos há muito tempo com esses 50%, oriundos de
um projeto nosso sobre as multas de trânsito. Lembram-se agora? Mas a
verdade é que não estamos vendo nenhuma vantagem nesse projeto nem
no desconto que está sendo dado em razão de entendimento havido na parte
da manhã.

Meus amigos Deputados, o jornal "O Globo" de hoje está nos dando uma
grande notícia do Rio de Janeiro, que também tem um Governador tucano.
Diz em seu artigo: "Governo do Estado reduz o IPVA de 98 em até 58% em
relação ao ano passado. Donos de carros com placa de final 1 começam a
pagar em 27 de janeiro". O pagamento da placa 1 começa em janeiro; placa
2, em 1112; placa 3, em 1812; até a placa 0, em 1916. Aqui não tem mais
isso, vai ter que ser pago em 14 de janeiro, qualquer que seja o veículo, sem
nenhuma concessão. "O contribuinte pagará menos IPVA em 1996. A
Secretaria Estadual da Fazenda divulgou a tabela que vai vigorar no ano que
vem com valores reduzidos; em alguns casos, em mais de 50% em relação
ao ano passado. O pagamento do IPVA de 98 terá inicio no dia 27 de janeiro
para os veículos com placa de final 1 e vai até 19 de junho, quando será
cobrado o imposto dos veículos com placa de final zero". Atentem bem para
as razões colocadas, porque Minas Gerais vai sofrer com isso.

"A redução de imposto para quem tem carros populares, como, por
exemplo, o Ford Fiesta 1.0 de 1996, será de 18,91%, chegando a R$217,14
contra os R$267,79 pagos este ano. Já o dono de um Citrõen AX GTI BR de
98 deverá desembolsar R$422,56, ao contrário dos R$895,28 de 1997 - uma
queda de 52,79%. O Secretário Estadual de Fazenda, Marco Aurélio Alencar,
explicou o motivo das modificações: muitos carros importados, por exemplo,
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estavam emplacando seus carros em outros Estados, causando perda de
receita".

Podem esperar que o Sr. Governador não vai arrecadar aquilo que está
pretendendo, em virtude do alto índice aplicado, de 33%.

"O pagamento fora do prazo implicará juros de mora", etc, etc. A cobrança
de 33% é um absurdo e não condiz com o salário do trabalhador nem com o
salário sem aumento algum, até hoje, do funcionário público.

- O Presidente faz soar a campainha.
O Deputado Ibrahim Jacob - Estou terminando, Sr. Presidente.
E não condiz com a inflação de 4,5%, já publicada e divulgada pela

Fundação Getúlio Vargas. Inflação do ano. Vejam bem o que estamos
fazendo nesta Casa, legislando em favor do Governo, e não em favor do
povo. Muito obrigado.

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

A Deputada Maria José l-laueisen - Sr. Presidente, Sr. Deputado Genésio
Bemardino, que nos visita, Srs. Deputados, telespectadores; estamos aqui
também para dizer que votaremos contrariamente a esse projeto de lei, que
pretende aumentar os impostos de carros e de instrumentos de trabalho de
tantas pessoas.

O Governo alardeia que a inflação não ultrapassou os 5%. Para nós, é
absurdo admitir um aumento de impostos na base de 33%. Há poucos dias, li
em jornais que um dos motivos da inflação do País tem sido, primeiramente,
serviços prestados, uma vez que não há maneira de se estabelecer
igualdade na cobrança. São serviços prestados por autônomos e, cada vez
mais, dificultam e encarecem a nossa vida. O outro fator são exatamente as
taxas e os tributos cobrados pelo poder público.

Mas não há dúvida de que esse projeto teria tramitado nesta Casa sem
maior problema, com algumas emendas, com as discussões normais dos
projetos, até mesmo dentro da anormalidade estranha - se é que podemos
falar em anormalidade estranha dos projetos do Governo que aqui chegam
no mês de dezembro-, para que eles sejam votados sem a devida apuração,
sem uma discussão mais cuidadosa.

Com certeza, apareceriam algumas emendas, e nós já estaríamos há
muitos dias em recesso, gozando da presença dos nossos amigos e dos
nossos familiares, em nossa casa. Entretanto, foi exatamente a maneira
desrespeitosa dada ao encaminhamento dessas guias do IPVA que
provocou, nesta Casa, uma reação das mais sérias que já vi. O Governo tem
tanta certeza de que esta Assembléia Legislativa diz amém para seus
projetos, que nem admitiu que alguma emenda pudesse aparecer e
minimamente mudar o projeto. Aí o culpado não é o Governador, o culpado
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não é o Secretário, os culpados são aqueles, com certeza, que foram
punidos, porque distribuíram as guias antes da flora. Então, crime não é
desrespeitar a Assembléia, passar por cima dela, imprimir e esconder, mas
guardar tudo prontinho, porque estamos acostumados a dizer amém ao
Palácio da Liberdade. E mais problema vimos, nesta Casa, a reação que
considerei justa, santa e séria, quando, inclusive, o Presidente, numa atitude
corajosa, retirou o projeto da pauta. Foi aplaudido por todo este Plenário.
Vários Deputados foram ao microfone, louvaram o Presidente, concordaram
com ele. O tratamento do Palácio da Liberdade foi desrespeitoso, mas foi
uma indignação espasmódica e passageira. Bastou que o Secretário viesse
aqui dar explicações inexplicáveis, confessar o seu erro, para que tudo se
acalmasse, sobretudo depois de um encontro com as Lideranças. E não
apareceu ninguém para dizer não, entendemos, ele está certo, vamos votar
a favor. E lamentamos também a atitude do Deputado Amaldo Penna, que
não reconhece o seu erro. Diz o ditado popular. "Errar é humano, perseverar
é diabólico". Pena que o Deputado Amaldo Penna não aceite o seu erro para
evitar novos transtornos. Mas todos nós estamos aprendendo e vamos votar
contra esse IPVA.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Paulo
Peftersen.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputado
Genésio Bemardino, que nos visita, é lamentável o que ouvimos, porque se
trata de dois Deputados da maior grandeza, do maior talento, que podem
realmente brilhar e compor tudo de bom que acontece nesta Assembléia
Legislativa. Trata-se dos Deputados Arnaldo Penna e Durval Angelo, que
emprestam a este Poder e ao povo de Minas o seu talento e o seu
conhecimento, para que, realmente, este Estado possa caminhar para
melhores dias.

Não tenho dúvida de que as idéias são diferentes, isso é natural no
processo democrático, mas quero lembrar, também, que o peso aqui, nesta
Casa, não é decorrente dos votos que cada um de nós recebemos. O nosso
valor aqui independe do fato de um parlamentar ter tido 50 mil votos, e
outro, 10 mil, O poder do Deputado, para esta instituição e para o povo
mineiro, é totalmente congruente. Não há essa distinção, porque as coisas
transcorrem na plenitude e na harmonia, para que todos os Deputados
tenham o mesmo alcance, o mesmo direito e a mesma voz.

Com relação a esse requerimento, Sr. Presidente, quero até corrigir o meu
Líder, Deputado Anderson Adauto - que rolha - e também o Líder do PT -
que rolhinha -, porque foi um requerimento sério, Sr. Presidente, que
ameaçou esta instituição, um requerimento que considero inconstitucional.
Eu não teria nunca a coragem de assinar, para que fosse votado nesta Casa,
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um requerimento dessa envergadura, porque vinha no seu bojo a castração
de nosso direito, de nossa palavra. Confesso, Sr. Presidente, V. Exa. foi de
uma sabedoria tamanha, porque, diante do endurecimento da maioria nesta
Casa e com a afirmação da minoria, V. Exa. buscou, com a maior elegância
e competência, evitar que enlameássemos esta instituição com um
expediente dessa natureza. Quando V. Exa. se reuniu com os Líderes do
PMDB, do Governo, do PT, foi feito um entendimento para que acontecesse
não o que a minoria quer, mas o que esta Casa quer, porque muitos ou a
maioria dos Deputados estavam apreensivos com tal atitude. Mas também
podemos garantir que alguns Deputados afoitos já asseguravam a vitória
desse requerimento esdrúxulo.

Mas, Sr. Presidente, nós já havíamos preparado uma medida, para que
pudesse valer a voz da minoria, por meio de um mandado de segurança
contra a decisão da Mesa, colocando esse requerimento em votação.

Felizmente, Deus iluminou V. Exa., para que pudéssemos chegar a um
denominador comum, para que esta Casa ganhasse, como ganhou. Quero
agradecer a paciência, o desprendimento de todos os Lideres e dizer a V.
Exa., Sr. Presidente, que votamos contra o IPVA. Não admitimos aumento
de impostos acima da inflação. Tenho dito.

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

0 Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos há
quase três dias discutindo este projeto de lei e continuamos a dizer que
votaremos contra, porque não é possível o povo mineiro continuar
agüentando a carga tributária imposta por este Governo.

Queremos manifestar o nosso repúdio ao requerimento apresentado.
Quando o Deputado Arnaldo Penna disse que a minoria estava cerceando o
direito de voto da maioria, não pudemos concordar. Quem tirou o direito de
voto da maioria nesta Casa foi o Governador Eduardo Azeredo, pela pressa
com que tem mandado os projetos polêmicos, no encerramento do ano, para
que sejam aprovados sem discussão. Ele, sim, é o grande culpado por ter
cerceado a maioria de manifestar seu direito de voto. Se esse projeto tivesse
chegado aqui em setembro, se tivesse sido discutido nessa época, a maioria
teria o direito da manifestação e de voto. Por isso, não concordamos com
esse requerimento, que, a nosso ver, foi realmente uma ameaça a essa
instituição, tendo sido aplaudido pela maioria dos Deputados, inclusive pelo
Corregedor da Casa, Deputado Ermano Batista. Isso me assustou, porque
não concordamos com aquilo que está fora do Regimento Interno. Sabíamos
que esse "requerimento-rolha" estava previsto no Regimento, mas não
vamos admitir que o que está fora do Regimento venha em desfavor da
instituição que defendemos.
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Por isso estamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, discutindo esse

malfadado projeto, que trouxe tanto desgaste a esta Casa, a esse
Governador e a todos os Deputados que aqui estão, desde domingo, às 9
horas da manhã. Isso mostra, mais uma vez, a incompetência desse
Governo do Estado, que precisa assumir o governo. Eduardo Azeredo deve
estar ouvindo, agora, na sua casa: assuma o Governo de Minas, não deixe
que isso aconteça. O que estava acontecendo aqui, hoje, Sr. Governador, foi
o que aconteceu com a greve da Policia Militar, quando o senhor só acordou
quando foi dado um tiro e morreu uma pessoa. Estão levando para V. Exa.
uma realidade que não é a verdade. As dificuldades são grandes, mas fazem
crer ao Governador que está tudo bem. Está tudo bem, como aconteceu com
a greve da Polícia Militar. Está tudo bem, como o que ia acontecer nesta
Casa: um golpe de Estado. Nós, que sofremos com a Revolução de 1964,
achávamos que isso não iria existir, pelo menos neste século, e estivemos
quase sofrendo esse golpe duro para todos nós, para a Assembléia
Legislativa, para o Presidente desta Casa, que lutou para que o Regimento
fosse votado e modificado.

E nós, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos encaminhando
contrariamente ao projeto, porque não concordamos, apesar de certos
avanços que houve, com alguns descontos e, principalmente, com a
modificação que o Deputado Ronaldo Vasconcellos conseguiu, na sua
campanha de ecologista, que foi diminuir o valor cobrado dos carros a álcool.
Foi um avanço, mas isso não satisfaz o povo mineiro, o contribuinte e, muito
menos, o PMDB. Vamos votar contra, porque não concordamos com o que
estamos vivendo hoje, nesta Casa. Em primeiro lugar, pelo requerimento
apresentado e, em segundo, por esse projeto.

Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Antônio
Andrade.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputado
Genésio Bernardino, Sra. Deputada, demais pessoas presentes nas galerias;
volto a esta tribuna, para manifestar a minha indignação contra o projeto do
IPVA. Abro parênteses para, mais uma vez, dizer do erro cometido pelo
nobre Deputado Amaldo Penna, quando assinou aquele requerimento,
impedindo as manifestações e os pronunciamentos de todos os Deputados.
Acredito que foi um ato impensado, de momento, porque conheço o nobre
Deputado e sei do seu trabalho nesses três anos. Sei quanto tem trabalhado
pelo bom andamento desta Casa e acredito que sua participação tenha sido,
apenas, no que tange à assinatura do documento, pois creio que jamais
voltaria a assinar um documento tão prejudicial à liberdade democrática.
Caso seu vizinho, Tancredo Neves, estivesse vivo, tenho a certeza de que
lhe daria um puxão de orelha, pois não permitiria, de forma alguma, tal
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atitude.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos caminhando para a votação
desse imposto, e volto a insistir que todos os Deputados votem contra o
aumento do IPVA. Caso esse projeto venha a ser aprovado, não me julgarei
derrotado, porque tenho a consciência tranqüila; durante todo esse processo,
durante todo o período que esse projeto tramitou na Casa, lutei com todas as
minhas forças, embora minoria, contrariamente à sua aprovação.

Não é admissível, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que tenhamos mais
aumentos na carga tributária. Não é admissível que haja aumento de tributos
sem contrapartida de serviços por parte do Governo. Não é admissível que o
Governo seja tão simplista pensando em resolver seu problema de caixa
apenas com aumento de impostos. Tomei conhecimento, no "Hoje em Dia",
do pronunciamento do Deputado Gilmar Machado, do Deputado Sebastião
Costa, cujas idéias compartilho. Falavam sobre o enxugamento da máquina
administrativa. Não podemos resolver os problemas do Governo apenas com
aumento de impostos. E preciso que haja mais criatividade, é preciso que
copiem o que fazem as empresas nesses momentos de ajuste da economia,
que caminha para a globalização, em que o setor privado tem, cada vez
mais, contribuído para o equilíbrio económico do País. Mas o setor público,
praticamente, não tem feito nada. Quando se criam secretarias de governo,
não se trata apenas do pagamento dos salários mas das despesas indiretas
que geram ônus para o Estado. É preciso que esta Casa promova discussão
corajosa sobre o enxugamento da máquina, soluções criativas que viabilizem
o Estado, porque, do contrário, no ano que vem, estaremos votando
novamente mais aumento de impostos, pois o déficit vai continuar. Vários
Deputados desta Casa são empresários e sabem que, dessa forma, não
resolveriam o problema de suas empresas. Vários Deputados que aqui, hoje,
votarão a favor do aumento de impostos, em suas empresas comportar-se-
iam de forma diferente. Em suas empresas, jamais concordariam em
aumentar o preço de seus produtos, porque não os venderiam no mercado.
Procurariam, primeiramente, a eficiência da sua empresa e é isso que o
Estado precisa fazer. Para atingir esse objetivo, que a Assembléia, como
Poder soberano, dê a sua contribuição. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Adelrno
Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado, Sr. Presidente, solicito que
me conceda os  minutos regimentais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho vários amigos no PSDB e, entre
eles, um que deu grande contribuição a este Estado e ao País. Ele foi Reitor
da UFMG na época da ditadura. Em uma de suas conferências, disse que
pior do que a ditadura são as suas seqüelas. Vejo que as sequelas da
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ditadura às vezes são tão extensas que atingem, inclusive, aqueles que
foram suas vitimas. Vejo, por exemplo, que, hoje, o Deputado Arnaldo
Pariria, também vítima da ditadura, assumiu comportamento absolutista
perante esta Assembléia ao apresentar um requerimento cujo teor contém os
mesmos vícios da ditadura. Foi bom que, em tempo, o Deputado Arnaldo
Penna e os que o apoiaram neste requerimento perceberam, e nesse caso,
houve também a nossa contribuição, já que o requerimento proposto ofendia
demais esta Assembléia Legislativa e a democracia e, por isso, não poderia
prosperar. Então, quero manifestar a minha alegria ao ver um colega recuar
após tomar uma atitude cuja conseqüência sena extremamente grave para
nós. Foi muito bom que esse requerimento tenha sido retirado
definitivamente, eu espero, das ações da Assembléia Legislativa, do Plenário
e como proposição. Não é só esse. Do mesmo modo que a sua continuidade,
a sua aprovação eventualmente poderia abrir precedente grave; a sua
retirada talvez tenha sido a afirmação grandiosa desta Assembléia
Legislativa para que não se tomem medidas dessa natureza: graves.
Portanto, quero parabenizar os meus colegas Deputados ao tomarem
atitudes dessa espécie.

Quero também fazer reparo em relação à atitude que, num primeiro
momento, foi grandiosa, elevou a dignidade, o valor da Assembléia
Legislativa, mas, infelizmente, durou muito pouco: a atitude de nosso
Presidente. O primeiro momento de retirada do IPVA, da proposta do Projeto
de Lei n° 1.425197, foi de muita elegância, de coragem e de defesa da
democracia e desta Assembléia. Lamentavelmente, durou muito menos do
que durou o fato negativo e prevaleceu, no momento seguinte, o fato
negativo, que foi a reintrodução do Projeto de Lei n° 1.425197. Nesse caso,
não culpo o Presidente, mas responsabilizo as lideranças governistas por té-
lo reintroduzido nesta Assembléia.

O projeto continua mim, apesar das emendas e dos remendos, continua
injusto, continua onerando extraordinariamente o povo de Minas. Quero,
nestes últimos 25 segundos, dizer aos meus colegas parlamentares que,
diante da gravidade da atual situação no Estado de Minas Gerais, todos
estamos desafiados, no primeiro momento de nossa atuação, antes mesmo
de assumirmos a atividade legislativa, a pensar sobre a reforma, a estrutura
e o perfil tributário do Estado, sobre a economia e a gerência estatal, para
podermos dizer que as medidas tomadas aqui devem trazer futuro mais feliz
ao povo mineiro e dar-lhe garantia de melhores dias.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Raul Lima
Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
Srs. Deputados, a derrota nem sempre é derrota, falou-me um companheiro.
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Os que estiveram na oposição lutaram e falaram. As idéias foram colocadas,
aqui, na esperança de que todos os que estivessem ouvindo se
convencessem. Havia até os que eram mais ousados. Espera. Porque crê
naquele que nos ama a todos igualmente, os que se converterem.

Srs. Deputados, votaremos contra e encaminhamos pedindo aos senhores
que votem contra. Eu não estava entendendo. Eu estava numa tristeza
tremenda, porque vi. E creio que... Será que ainda resta tempo? Tínhamos
ontem a convicção absoluta e plena de que, dentro do Regimento Interno
novo, o processo de obstrução não permitiria que o povo de Minas tivesse
mais um imposto. Esta Casa teria vencido de 10 a 0. Mas, de repente, faz-se
um acordo. De repente, o Arnaldo Penna, que antes era vitima de seu
tropeço - e quem não tropeça? - falou tanto, correu tanto, porque todos os
seus colegas declararam que iriam votar contra. Aí não, Governador. Porque
era contra o corpo. Que absurdo! De repente, esse homem, que estava
acanhado, se toma herói. Ele foi o grande estadista. Ele viabilizou o imposto
e inviabilizou a Oposição. Mas de um acordo eu nunca abro mão. Porque
nós nos demos as mãos e nos olhamos olho no olho. E eu falei: "Em nome
de Jesus, meu irmão." E eu cito o nome. "Vamos firme. O que vai vencer
será a nossa fé." Porque, se nós nos dobrarmos a essa "rolha" - não será
uma rolha, será um tampão - vamos ser vencidos. Por isso, quis encaminhar.
Um colega, sinceramente, muito amado e que gosta de mim, não sei, acho
que talvez não, mas é uma pessoa que amo muito, disse-me: "Colega, você
está sendo ridículo." Será? Vou votar contra? Claro. A esse requerimento
acrescentei o artigo que foi antes votado, porque não foi. Inclua-se, onde
convier, o requerimento do Deputado Arnaldo Penna. O Deputado, contrário
ao Projeto de Lei n° 1.425, está proibido de falar nesta Casa.

A palavra liberta-nos quando sondamos a nós mesmos, mas também
estávamos cansados. Por outro lado, muitos colegas entendem que a
sociedade ganhou com isso. Ganhou. Que diminuiu, diminuiu. Venhamos e
convenhamos. Agora, devemos dar as mãos para deixar este Poder agir com
o que ele tem de melhor, que são as cabeças de políticos regionais que,
portanto, aplicam bem o dinheiro das subvenções. Podíamos vencer. Eu não
entendo o porquê desse acordo. O meu acordo ainda continua sendo o
primeiro, porque eu nunca abri mão dele.

Já termino, Sr. Presidente. Eu disse para os nossos companheiros
Deputados Gilmar Machado e Adelmo Carneiro Leão o seguinte: não
aceitamos o acordo, vamos obstruir até o fim.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Geraldo
Nascimento.

O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galeria,
telespectadores, sinceramente, eu estava ali pensando se valeria a pena vir
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aqui para fazer uso da palavra. Primeiramente, devemos nos lembrar de que
o futebol de Minas Gerais foi vitorioso neste ano, pois o Cruzeiro foi
bicampeão da Libertadores da América, o Clube Atlético Mineiro foi
bicampeão da Conmebol, o América foi campeão da Série 8, passando para
a Série A. O atleticano está nos lembrando de que houve também o título da
Copa do Centenário. O futebol, neste ano, trouxe tantas alegrias para a
população mineira, principalmente para aqueles que gostam desse esporte.
Eles não esperavam que o ano fosse fechado com um presente de Natal
como este: a discussão do Projeto de Lei n° 1.425197.

Entretanto, num primeiro momento, bem ou mal, as Oposições se
firmaram a favor de toda essa população. Meus caros amigos, colegas,
Deputados, esportistas, amantes do futebol, não são somente vocês que
estão sendo penalizados, pois uma série de contribuintes está sendo
penalizada. A nossa satisfação seria, Sr. Presidente, caros colegas, ver, pela
primeira vez, num processo sério, num processo de discussão, esta Casa
aceitando, para o melhoramento do projeto, as emendas que nós
relacionamos, com o objetivo de melhorar e dar consistência â proposição.
Esperávamos que 33% de reajuste não fossem efetivados para esses
contribuintes, que tiveram perdas no decorrer do Plano Real, dessa moeda
que veio por imposição do Fundo Monetário Internacional e acabou com
todos os reajustes salariais, não somente dos funcionários públicos, dos
metalúrgicos do Vale do Aço, dos metalúrgicos de Minas Gerais, mas
também de grande parte dos pequenos e médios empresários.

O que mais me assustou foi a truculência desta Casa, num momento de
arrogância, não ouvindo uma série de propostas que havíamos apresentado.
Nós as havíamos apresentado no intuito de melhorar o projeto, mas a
arrogância era tão grande que sequer se deram a honra ou a gentileza de
fazer a leitura das nossas emendas.

Foi com muito pesar que as emendas foram rejeitadas no domingo, uma
por uma. Na segunda-feira, retomando a esta Casa, mais uma vez
assistimos às rejeições das emendas e não tivemos outra alternativa a não
ser utilizar da força que o Regimento ainda nos dava, que é a da obstrução.
Graças a Deus, hoje estamos com a consciência limpa diante da população
mineira, que no meu entender está sendo sacrificada com esse projeto de
IPVA.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pena que os contribuintes
estão sendo assaltados.

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Anderson
Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, creio que
esse assunto já encheu a todos. Tenho certeza de que todos estamos cheios
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dele, assim como os contribuintes estão com relação ao aumento de
impostos e taxas.

A população mineira e brasileira tende sempre a condenar os seus homens
públicos. Podem acusar o político de muitas coisas, menos de não ter
sensibilidade para entender o que as pessoas estão procurando. E nós, que
fazemos parte do partido mais antigo deste País - podem acusar o PMDB de
muitas coisas também, menos de não ter sensibilidade para com os
problemas da população -, estamos sintonizados com a vontade popular.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, qual é hoje a posição da população
brasileira e mineira com relação ao aumento de impostos? E uma posição de
verdadeiro repúdio, porque não agüenta mais. Não que ela não queira, ela
simplesmente não suporta mais o aumento da carga tributária.

Sr. Presidente, Sus. Deputados, temos absoluta certeza de que chegou a
hora de mudar esse modelo, que, confesso aos senhores, já foi utilizado por
nós também. Mas, em determinados momentos, a sociedade evolui, a
sociedade muda, e seus homens públicos têm obrigação de mudar, de
evoluir também. Temos que acabar com esse modelo de que, quando falta
dinheiro aos Estados, vai-se buscar no bolso do contribuinte. Da mesma
forma e da mesma maneira que as pessoas físicas estão fazendo hoje, num
momento em que temos uma moeda estável, num momento em que as
empresas dão um valor muito grande à área de planejamento, temos que
trazer uma palavrinha para a área pública. A palavrinha que lhe falta, que
falta em Minas Gerais chama-se eficiência no governo. O governo deve ser
eficiente, deve gastar bem o recurso público, mas não o está gastando. Ele
gasta, de forma deslavada, recursos exagerados com propaganda, com
publicidade, tentando enganar o povo com uma eficiência que não tem.

Então, Srs. Deputados, vamos fechar o ano fazendo aquilo que a
população mineira está a esperar de nós: derrotar esse projeto, dizer não.
Vamos todos aqui votar com a procuração que o povo nos deu quando nos
botou aqui dentro como Deputados, como representantes, não do
Governador, deste Governador que não tem competência para gerir os
negócios do Estado. Vamos votar com a vontade do povo, e a vontade do
povo é derrotar esse projeto de aumento do IPVA. Vamos, portanto, Srs.
Deputados, votar como o povo que nos escolheu, como o povo que escolheu
cada um dos senhores espera que os senhores realmente votem. Vamos
votar contra porque o povo não agüenta, o povo não suporta, o povo não
está mais dando conta de aumento de carga tributária. Meu muito obrigado,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 20 tumo, o Projeto de Lei n° 1.425197 na forma do
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Substitutivo no i, ficando prejudicada a Emenda n° 1. A sanção.

• Deputado Durval Angelo - Verificação de votação, 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" 37 Deputados; votaram "não" 17

Deputados, num total de 54 Deputados. Está, portanto, ratificada a
aprovação do Substitutivo n o i.

Declarações de Voto
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, desde o

início dos trabalhos para votação e encerramento do ano legislativo, eu
havia adiantado às Lideranças do Governo e desta Casa qual seria a minha
posição com relação ao projeto que aumentou a alíquota do ICMS, ao
projeto de custas e emolumentos e ao projeto de IPVA.

Votei contrariamente a esses três projetos por entender que eles são
danosos à economia popular. Historicamente, nesta Casa nunca votei
favoravelmente a nenhum projeto que aumentasse impostos. Portanto,
solicito que fique gravada nos anais desta Casa a minha declaração de voto
contrário e por que votei contrariamente. Foram três os projetos em que
votei contra. Quero reafirmar aquilo que fiz durante o processo de votação:
votei contra o Projeto de Lei n° 1.548, do ICMS, votei contra o Projeto de Lei
n° 1.425, esse que acabamos de votar, e contra o aumento das custas e
emolumentos, que é aquele que distancia ainda mais o acesso do pobre à
justiça. Votei contrariamente a eles para não prejudicar o povo. Era o que eu
tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Deputado Geraldo Nascimento- Sr. Presidente, não é novidade
nenhuma para a população mineira, especialmente para a população do Vale
do Aço, que o nosso compromisso é classista. Portanto, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o nosso voto esteve, nesse período, continuamente contrário.
Esta Casa não se dignou aceitar as nossas propostas para a melhoria dos
respectivos projetos votados nesse pacote.

Mas, Sr. Presidente, gostaria de fazer uma última menção ao projeto do
IPVA. Houve um absurdo maior quando o Sr. João Heraldo fez a política do
fato consumado. O Estado de Minas Gerais está abismado com essa
política. Por isso, Sr. Presidente, não aceitamos essa maneira de fazer a
política da questão consumada. E a minha declaração para todo o povo de
Minas Gerais, com muito pesar.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, eu não poderia deixar de
declarar nosso último voto a esse projeto, contra o qual votamos desde o
inicio. Quero parabenizar esta Casa e todos os Deputados que estiveram
aqui, guerreando, lutando. Pena que poderíamos ter ganhado de 10a O. Sem
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dúvida, o Arnaldo Penna foi o grande vencedor, porque seu requerimento
não passaria, de jeito nenhum. Todos os Líderes estavam se encaminhando
para o microfone e declarando que eram contra, e ele estava assentado no
Salão Vermelho, tira, não tira, querendo tirar o requerimento.

As 11 horas, ainda estávamos discutindo o requerimento do Arnaldo
Pariria, e eles diziam: "O tiro saiu pela culatra. Perdemos um dia". Usando
este Regimento Interno, não conseguiriam passar imposto nenhum. Mas a
Situação foi mais hábil, driblou e, nisso, o Anderson Adauto falhou. Mas,
numa hora dessas, tão cansado, quem não falha? O fato é que ganhamos de
1 ao.

Sempre declaramos nosso voto contra porque somos contrários a
impostos. Não adianta. Essa saga por impostos é o espírito que faz com que
os nossos governantes não olhem para as soluções que estão aí, saltando
aos nossos olhos. A corrupção, como um rio, leva para fora os nossos
recursos.

Nós conseguimos e, graças a Deus, louvado seja Deus, pelos
companheiros, pelos irmãos, instaurou-se uma comissão parlamentar de
inquérito para o ano que vem - uma CPI dos garimpos, para ficar claro que
está indo lá para fora. A máfia, até da Coréia, está saltando aos olhos. Não é
verdade? Como se não bastasse tanta sonegação. Porque há tantos
impostos! O problema é que temo que esse vá cegar, por um longo tempo,
os administradores ou a administração. De sorte que tomara que não
aconteça como todos os impostos que somem. Quando há muito imposto, há
uma opressão. Olhem, o provérbio de Salomão, no capitulo 11: "Aquele que
dá liberalmente, mais e mais ser-lhe-á acrescentado, mas aquele que retém
mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda", porque o Brasil tem perdido todas
as vezes que taxa o povo. Muito obrigado. Chega.

O Deputado Adeimo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, votei
contra o Projeto de Lei n° 1.425197, do Governador do Estado, que eleva o
IPVA dos veículos de Minas Gerais, elevando uma grande maioria em um
valor acima de 30% em relação ao ano de 1997, para preservar a autonomia
e a independência desta Casa, a Assembléia Legislativa. Mas votei, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, contra o aumento do IPVA para cumprir o papei
mais importante de um parlamentar: defender os cidadãos da gana e da
violência do Estado, da expropriação do Estado sobre o cidadão. Votei
contra o IPVA, contra a proposta do Governador do Estado, exatamente para
garantir e preservar o interesse de cidadania e o interesse dos mineiros.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, perdemos uma grande
oportunidade não só de impedir que um imposto absurdo como esse sofresse
essa majoração de 33%, que é um ataque ao contribuinte, mas também de
dar uma demonstração de força e independência deste Poder, que foi
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desrespeitado pelo 1°-Ministro de Minas Gerais, o Sr. João Heraldo, que
assinou uma medida provisória, encaminhando as guias de arrecadação do
IPVA a todos os proprietários de veículos de Minas Gerais. Esta Assembléia
deveria ter demonstrado a sua insatisfação e uma postura muito mais firme,
rejeitando esse aumento de imposto. Queremos aqui elogiar a Bancada do
PT, parcela da Bancada do PMDB e parcela da Bancada do PDT, que soube
ficar firme esses dias todos, com um louvor enorme para as Lideranças do
PT e do PMDB, que souberam demonstrar por que foram eleitos e por que
são representantes do povo. E lamentável que em um ano de crise como
este, Líderes de outros partidos não tenham tido o mesmo procedimento.

O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
gostaria de agradecer aos ilustres Deputados Gilmar Machado e Antônio
Júlio, que fizeram citações elogiosas à minha pessoa e a nosso trabalho na
Casa. Gostaria ainda de elogiar o Deputado José Militão, que coordenou
esse substitutivo.

Todos concordaram com a nossa idéia de tentar prestigiar o veículo
movido a álcool, aqui, no território mineiro. Não só do ponto de vista dessa
economia financeira que cada proprietário de carro a álcool vai ter, mas
principalmente porque desperta em todos nós, desperta na sociedade
mineira o interesse pelo retomo da política estadual de prestígio ao álcool,
como um todo. Eu queria lembrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, que o nosso território mineiro, muito extenso, é muito bom para a
produção da cana-de-açúcar, matéria-prima para o álcool. E uma lavoura de
plantio rápido, que gera mão-de-obra quase que imediatamente, e isso é
muito bom num momento em que a geração de emprego talvez seja a
problemática maior de todos nós, brasileiros, e de todos nós, mineiros, pois
Minas tem diversas indústrias que trabalham com a cana-de-açúcar,
transformando-a no álcool. Mas é bom também, Sr. Presidente, lembrar que
queremos retomar, efetivamente, com a política da produção do álcool aqui
no Estado de Minas Gerais, não apenas no nível do discurso. E esse avanço
conseguido, para que o proprietário de carro a álcool tenha um desconto
significativo no pagamento do IPVA, é um primeiro passo. Já estamos
estudando a esse respeito e vamos apresentar, no começo do ano que vem,
um projeto de lei criando a "frota verde do Estado de Minas Gerais,
tomando obrigatório que os veículos públicos utilizem esse combustível que
é, acima de tudo, nacional, mineiro, ambientalmente correto e muito bom do
ponto de vista econômico. E um combustível ambientalmente correto e,
socialmente, bastante justo.

Queremos agradecer aos Srs. Deputados que votaram com essa idéia e
dizer que queremos trabalhar cada vez mais, para desenvolver a política da
indústria do álcool combustível no Estado de Minas Gerais. A nossa
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ditadura, iniciou-se o período democrático. Mas nenhum avanço foi feito no
sentido de elaboração do orçamento. E por quê, Srs. Deputados?
Exatamente porque vivíamos num período de inflação, em que nem o
Governo nem o setor privado nem as pessoas físicas conseguiam elaborar
os seus respectivos orçamentos nem para o mês, muito menos para o ano.
Então, esse quadro continuou, esses vícios continuaram, e a proposta
orçamentária, elaborada pelo Poder Executivo, em vez de ser uma peça de
planejamento, foi uma peça de ficção. E, em algum momento, os
parlamentos tiveram o desejo de transformar esse peça de ficção em peça
de planejamento. Vivemos num processo de moeda estável. Portanto, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, no meu entendimento e na minha avaliação,
chegou a hora de começarmos a fazer com que o orçamento deixe de ser
uma peça de ficção e se transforme numa peça de planejamento.

Hoje, as pessoas físicas já conseguem elaborar seus orçamentos. Com
dificuldade, é verdade, mas estão conseguindo. As empresas, hoje, para
sobreviver, têm obrigação de ter uma área específica de planejamento. As
empresas maiores têm, inclusive, diretorias que cuidam especificamente da
parte de planejamento. E o poder público? O poder público teima em
continuar a fazer daquilo que deveria ser a principal peça de planejamento
do ano uma peça de ficção, e não uma peça de planejamento.

Sei, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que todos estamos extremamente
cansados e exauridos. Gostaria de dizer aos senhores Deputados, que,
talvez, não tenham tido tempo de ler aqueles seis volumes da cópia do
orçamento que recebemos, que tive oportunidade de ler. Não estou com
pretensão de querer transformar a peça de ficção do Governo Estadual
numa peça de planejamento sozinho. Sinto que, ainda, não existe vontade
política deste parlamento, para fazer aquilo que todos esperam que os
parlamentos - não o parlamento mineiro, apenas, porque isso não é um vício
do parlamento mineiro, apenas, mas de todos os parlamentos, começando
pelo Governo Federal, passando por todos os parlamentos estaduais e
municipais...

O Deputado Miguel Martini Ern aparte) - Dentro do raciocínio que V. Exa.
está desenvolvendo, gostaria de concordar com V. Exa., quando diz que
precisamos aprimorar o orçamento, principalmente a lei orçamentária.

Minas Gerais avançou nos instrumentos de planejamento, através do
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, que nem todos os
Estados possuem e que ainda precisa ser aprimorado. Porém, também é
preciso ressaltar que dependemos de uma modificação da lei federal. E esta
Assembléia Legislativa, juntamente com outros órgãos do Estado de Minas
Gerais, do Executivo, do Tribunal de Contas, da Prefeitura, da Associação
Mineira de Municípios, enfim, contribuiu para a mudança da Lei n° 4.320,
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satisfação, então, é grande - já termino, Sr. Presidente -, porque
conseguimos levantar essa idéia. E já nos comprometemos a apresentar, em
fevereiro de 1998, um projeto de lei criando a "frota verde" no Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, cumpri com meus propósitos,
cumpri com os propósitos do nosso partido, o PDT, e, ao mesmo tempo,
cumpri com a obrigação para com o povo de Minas Gerais. Votamos "não"
com muita consciência, porque, infelizmente, a aliquota de Minas Gerais vai
ser a maior de todos os Estados deste País. Lemos e verificamos, através do
nosso pronunciamento, que o Rio de Janeiro, ao invés de aumentar o
imposto, além desse desconto, sobrepôs ainda, ao desconto anterior, 56% de
desconto do valor das alíquotas desse ano ainda. Em 19980 Rio de Janeiro,
tenho a certeza, vai ser o município que mais vai emplacar carro neste País.
Muito obrigado.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência prorroga, de ofício, a presente reunião,

por mais 2 horas.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.426197, 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. A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do projeto
com as 81 emendas e as 4 submendas que apresentou e pela rejeição das
demais emendas. Foram retiradas pelos respectivos autores as Emendas nos
413, 414, 420, 425, 2.010, 2.011 e 2.014. Em discussão, o projeto. Para
discuti-lo, com a palavra o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos
entrando na avaliação de um novo projeto. Reputo o orçamento do Estado,
ou seja a proposta orçamentária, importante. E hora de os parlamentos
começarem a entender que o que o Executivo faz é apenas a elaboração de
uma proposta orçamentária. Quem transforma a proposta em projeto, em
orçamento, é o Legislativo. E percebo, tanto por parte do Executivo quanto
do Legislativo, um descaso muito grande com essa peça chamada
orçamento Por quê? Porque desde 1964 os orçamentos são elaborados da
mesma forma. Num primeiro momento, era a vontade do governo militar que
os orçamentos fossem elaborados na mesma forma como são hoje:
verdadeiras caixas-pretas, uma coisa fechada, hermética, que ninguém
entende direito. O governo militar não queria, naquele momento, que
houvesse transparência na elaboração do orçamento. Pois bem, terminou o
ciclo autoritário, o mesmo ciclo que o Deputado Líder do PSDB quis instituir
aqui na Casa com o "requerimento-rolha". Acabando aquele período de
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que é o Projeto de Lei Complementar n o 135, que está em tramitação no
Congresso Nacional. Através da aprovação desse projeto, esperamos corrigir
uma série de distorções. E quero concordar com V. Exa. sobre um vício que
existe, que nós só teremos verdadeiramente um parlamento mais livre e
independente no dia em que tivermos um orçamento não autorizativo, mas
um orçamento cujo cumprimento seja obrigatório. Aí, sim, teremos
avançado. Temos que fazer aqui o registro de que depende de cada
parlamentar desta Casa, como vai depender de todos os parlamentos
estaduais, influir para que a Lei n° 4.320, que está sendo alterada no
Congresso Nacional, possa vir muito mais de acordo com aquilo que
interessa aos parlamentos estaduais. Hoje, com o processo de estabilização,
o orçamento é muito menos peça de ficção cientifica. Hoje, o orçamento é
muito mais realista. Mas ainda é peça de ficção, uma vez que começamos o
nosso mandato e o mandato desse Governador com um orçamento de 7
bilhões e pouco e, em 3 anos, estamos em R$ 15.200.000.000,00. Se nossa
economia tivesse crescido tanto, estávamos verdadeiramente muito bem.
Mas não é verdade. Há um vício na forma de apresentação do orçamento.
De forma que quero agradecer o aparte e dizer que concordo, mas que não
depende somente dos parlamentos estaduais, depende de uma mudança da
lei federal. Queria também fazer o registro de que fomos recebidos no
Congresso Nacional pelo Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
e pelo relator do Projeto de Lei Complementar no 135, que nos garantiram
que vão acolher nossas sugestões. E mais, nos solicitaram inclusive a
indicação do nome, no caso da Comissão de Constituição e Justiça, para ser
o relator na Constituição e Justiça. Então, precisamos aprimorar. E é do
empenho de cada parlamentar que vai depender o orçamento mais de
acordo com o momento que o mundo todo está vivendo. Muito obrigado.

O Deputado Anderson Adauto - Acredito que seja apenas o Brasil que trata
dessa forma os seus orçamentos públicos. Mas, como eu estava dizendo,
Srs. Deputados, todos hoje conseguem ter e elaborar os seus respectivos
orçamentos. As empresas, para sobreviverem, têm que ter um mínimo de
planejamento. Aquelas que não se organizaram, aquelas que não
conseguiram se organizar na linha de planejamento mensal, de
planejamento em médio prazo, de planejamento em longo prazo, estão indo
à bancarrota, se extinguindo, estão quebrando, estão falindo. Se o setor
público não fizer a mesma coisa, terá que continuar fazendo o que foi feito
aqui no projeto anterior, ou seja, a cada ano aumentar a carga tributária. Nós
que votamos contra o aumento na taxa de IPVA, nós que votamos contra
todos os outros projetos que aumentam impostos temos a obrigação de estar
aqui no momento em que for discutida a proposta orçamentária do Governo,
para dizer que ela é uma peça de ficção. 0 próprio Executivo, que critica o
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Legislativo pela apresentação de emendas, apresentou uma série de
lanelas".

Não quero cansá-los. Temos mais de três páginas e conseguimos
enumerar o grande número de "janelas" que o Executivo propôs. Eu disse,
anteriormente, que não é nossa intenção ser mais realista que o rei ou adiar
que um Deputado, sozinho, vai conseguir transformar essa peça de ficção
em peça de planejamento. Mas quero aprimorá-lo um pouquinho mais.
Apresentei alguma coisa em tomo de mil destaques, ou seja, solicitei que,
das três mil e poucas emendas, mais ou menos mil fossem destacadas.
Concordo, aqui da tribuna desta Casa, que foi um exagero o que fiz. Irei
sacrificar grande parte dos companheiros no momento em que formos
conduzir o processo de cada um desses destaques.

Mas, Srs. Deputados, eu tinha, na verdade, interesse em quatro emendas.
Duas delas tratavam da proposta de abertura de suplementação de créditos,
dos 20% originariamente colocados na proposta orçamentária, para 5% No
processo de negociação que teve com o Governo em relação ao orçamento,
o PT negociou essa percentagem para 10%. Eu queria 5%, mas sinto-me
contemplado, satisfeito, com base no principio de que a gente busca o ideal
e, muitas vezes, fica com o que é possível.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, realmente vou brigar pela aprovação de
duas emendas. E por que farei isso? Porque não são emendas pessoais.
Não são emendas que beneficiam a minha região, que me garantam uma
parte do orçamento para fazer obras no meu Triângulo mineiro, até porque
sei que o Governo não está fazendo obra nenhuma. São emendas que
procuram ajustar, melhorar o orçamento. Já cuidei de repassar essas duas
emendas ao relator do orçamento.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Eu queria, em primeiro lugar,
continuar parabenizando, não o Líder do PMDB, apenas, mas o Deputado
Anderson Adauto, que representa muito bem o Triângulo mineiro, que vem
lutando diutumamente para que aquela região tenha a prosperidade que S.
Exa. deseja, dentro do seu alcance.

O Deputado Anderson Adauto - As emendas não são para minha região.
São emendas de texto, Sr. Deputado- Por isso estou dizendo que isso se
justifica. Se fosse uma emenda pessoal para beneficiar a minha região, uma
emenda individualizada, eu não iria fazer o que estou disposto a fazer. Só
vou fazer esse trabalho hercúleo de destacar essas emendas todas para que
possa chamar a atenção, porque, de todas as emendas que apresentei,
essas duas são emendas que beneficiam o Poder Legislativo como um
Poder fiscalizador, porque abro dentro dessa margem de 5%, e numa delas
solicito que seja suprimido o parágrafo único do art. 6 0, que diz que o Poder
Executivo poderá suplementar o orçamento de investimento de empresas



rs

55
controladas pelo Estado até o limite de 20%, que, no caso, transformaram-se
em 10% do valor referido no art. 5 0 da lei. Depois vem um parágrafo único,
paragrafozinho safadinho, que diz que não oneram o limite estabelecido no
artigo as suplementações realizadas com recursos provenientes das
alterações e outros, diretamente arrecadados pelas empresas controladas
pelo Estado: CEMIG, COPASA e várias outras.

Este parlamento, que tem como obrigação não só formular leis mas
também fiscalizar o Executivo, não tem essa condição, porque deixa soltos
esses recursos todos, nenhum deles passa por seu crivo. A única coisa que
quero é a valorização do parlamento, que passe a fiscalizar também as
empresas da administração indireta do Estado.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - V. Exa. já demonstrou o seu
desprendimento aqui nesta Casa.

O Deputado Anderson Adauto - Da minha parte está muito bem, não estou
encontrando eco junto ao relator.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte)- Continuo não subestimando sua
capacidade. São necessárias negociações dessa envergadura, é necessário
que V. Exa. sinta, que o relator discuta, questione, porque é tão abrangente
que nós, realmente, sentimos a mesma necessidade de V. Exa. em efetivar
a sua pretensão, que é do Triângulo e é nossa.

Então, Excelência, tenho certeza do seu autêntico desempenho, da sua
garra, com que sempre soube conduzir, nas horas mais difíceis, nesta Casa,
projetos do mais alto interesse para o Estado de Minas Gerais. Tenho
certeza de que no norte que V. Exa. procurará para solucionar essas
pendências, terá o apoiamento de todos nós aqui nesta Casa.

O Deputado Anderson Adauto - Assim espero, Sr. Deputado. Gostaria,
apenas para concluir, de dizer novamente que não será com essa emenda
que irei deixar de forma perfeita o que critiquei aqui, mas que essa minha
emenda melhora em muito o enquadramento que o Legislativo tem que fazer
para que haja por parte do Executivo, para que ele venha de forma
constante todas as vezes que ultrapassar o valor estabelecido no orçamento,
que foi definido por ele, e a Casa ainda dá um percentual de mais 10% de
manobra que ele possa ter antes de vir dentro do Legislativo novamente.

Mas por qualquer valor que ultrapassar os 10%, tem que retomar aqui, ao
parlamento, para explicar o que arrecadou e onde será aplicado o dinheiro, e
precisará, antes, de autorização legislativa.

E apenas isso, Srs. Deputados, que solicito com a minha emenda. Concluo
a discussão do processo de discussão solicitando aos senhores que
analisem, que avaliem a nossa emenda e vejam se realmente ela é ou não é
boa para o parlamento como um todo e para o Estado de Minas de forma
geral. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado

Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, vamos agora, em nome da Bancada do PT, apresentar nossa
discussão a respeito do orçamento para o ano de 1998. Podemos observar
qual é o grande interesse do orçamento para o povo do Estado. Quando
estamos a discutir os recursos para o orçamento, cuja previsão é da ordem
de R$15.200.000.000,00, vemos que o interesse não é o mesmo que foi
dado ao assunto relativo ao !PVA, que mexe com uma quantia muito menor.
Na concepção da nossa bancada, o orçamento do Estado é algo
fundamental. Entendemos que, infelizmente, no País e, em especial, em
Minas Gerais, o orçamento continua sendo uma peça de ficção. O Governo
do Estado envia a esta Casa um orçamento previsto da ordem de
R$15.200.000.000,00, mas, desse montante, o orçamento real é da ordem
de R$8.000.000.000,00, no mais é apenas uma movimentação contábil.
Entendemos que não mais temos condições de continuar assistindo a uma
montagem, a uma cena de enrolação. O Governo envia à Assembléia, e o
povo imagina que existe um orçamento real. Nós vemos aqui que esse
orçamento demonstra que não temos ainda um controle efetivo sobre o que
entra e o que sai das contas do Estado. Em segundo lugar, vemos esse
orçamento refletindo a crise financeira do Estado, demonstrando o
endividamento que hoje estamos vivenciando. Esse orçamento mostra
claramente que o Governo do Estado, nos últimos anos, vem se endividando
de forma temerária. Esse orçamento reflete o déficit que estamos vivendo no
Governo do Estado. Quando o Governo Azeredo assumiu, nós tínhamos
uma dívida da ordem R$4.500.000.000,00. Hoje, essa dívida já se aproxima
dos R$14.000.000.000,00. Outra coisa que é colocada claramente, quando o
Governador Eduardo Azeredo assumiu, o déficit do Estado anual não
ultrapassava a casa dos R$1 00.000.000,00. Hoje, o nosso déficit é superior a
R$800.000.000,00, podendo chegar, neste ano, a R$1.200.000.000,00.
Percebemos uma elevação, ao longo dos anos, com relação a essa questão
do déficit. O orçamento demonstra, para todos nós, que é preciso um ajuste
fiscal e uma reforma tributária urgentes. Não podemos mais continuar sem
urna ampla reforma, mas o Governo propõe reformas, como a questão do
IPVA, que somente tratam da questão da receita, tentando impor ao povo
mais aumento, mais impostos, mas não apresenta propostas concretas de
redução de gastos efetivos.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Fico pensando no discurso de V.
Exa., a exposição sobre o orçamento e a defesa da sua tese. Mas V. Exa.
tem percebido que no orçamento que votamos aqui, as emendas que se
fazem a ele - este Deputado aqui, da vez passada, fez quarenta e tantas
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emendas - nenhuma delas é considerada. Há Deputado mais antigo aqui
desta Casa que diz "não vou lá nada no orçamento, é bobagem". A coisa
funciona de uma tal maneira... a forma como às vezes lutamos... Agora, se
tomarmos posse do poder que temos, Excelência, como V. Exa. defende, se
nos unirmos, este Poder pode realmente falar sobre o orçamento, direcionar
e saber que vai ser ali mesmo. Ele não fará de conta nunca mais, por
exemplo, no sentido de fazer emendas. Eu fiz emendas, emendas relativas a
pontes, a postos, a ônibus escolares para pegar as professoras que ficam à
beira da estrada. Isso é um absurdo: o desprezo que damos às professoras.
V. Exa. sabe disso. V. Exa. defende tão bem a categoria. E um nobre
Deputado, atuante, grande Deputado. Mas a primeira coisa para que haja
uma ação tremenda da verdade em nós, é aquilo que é transparente. Nós
reconhecermos que usamos a tribuna muitas e muitas vezes, sabendo que a
coisa acontecerá conforme está predeterminado. Quero apenas expor para
V. Exa. que este Poder, no momento que quiser se libertar, pode. Se nós,
por exemplo, tivéssemos percebido, como eu percebi às 111h30min da
manhã, quando se discutia aqui, por exemplo, a emenda do Amaldo Penna,
nós fomos orar e vencemos. Mas aí a Liderança "comeu mosca", e o bobo
aqui achou que V. Exa. disse que não havia tido acordo nenhum. Não tendo
transparência, ficava parecendo um bobo. De repente falta um, falta outro,
falta um, falta outro. Também faltam aqueles que nos apóiam. Juntos, na
multidão dos conselheiros, há sábias decisões. Por isso temos condições de
ser mais sábios que o Executivo porque temos multidões de cabeças
políticas conselheiras capazes de examinar o orçamento. Mas o Líder já vem
de diversos mandatos, na minha região, não é muito sábio dizer: "Não,
colega, não vou lá no orçamento." Posso falar, falar, falar, falar, mas é
bobagem. Falo e procuro falar quando creio. Absolutamente, creio e creio
que V. Exa. crê no poder parlamentar, porque V. Exa. é um parlamentar
direcionado e destinado. E V. Exa., se for para a Federal, vai fazer uma falta
nesta Casa, vai dar uma saudade muito grande. Se eu voltar a esta Casa...
um colega disse: "Você é bobo de ficar usando a tribuna, quem usa a tribuna
não é eleito." Eu o provoquei: "meu amigo, se não for, estou livre". Mas, se
vier para cá e V. Exa. estiver lá no Congresso eu vou sentir uma falta! Nós
vamos sentir. Mas quando estivermos plenamente em luz e na luz e com os
irmãos, e esta Casa parlamentar se levantar, sabendo o poder que tem, o
poder da palavra, do parlamento, de examinar, os Executivos serão tão bem
fiscalizados e as obras tão bem aplicadas, que o povo então não mais terá a
impressão que tem do Deputado. Pelo contrário, o Deputado será um
príncipe do povo como o é na nação de Israel. E podemos dizer que V. Exa.
é um dos melhores. Parabéns pelo seu encaminhamento tão brilhante sobre
a votação que teremos no orçamento. Continue, Deputado. Parabéns.
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O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Deputado Raul Lima Neto.

Queremos agradecer as suas palavras gentis e carinhosas e dizer que,
realmente, acreditamos que - e a nossa bancada, desde o início, tem
colocado aqui, claramente - precisamos aperfeiçoar o orçamento.
Acreditamos que vamos melhorar cada vez mais o orçamento. Estamos aqui
discutindo, apesar de muitos não darem o devido valor ao orçamento, mas
continuamos acreditando que é possível melhorá-lo. O povo vai reconhecer
um dia que o tanto de imposto que paga vai servir para determinadas obras,
e que estaremos aqui discutindo com eles.

Queremos agradecer a contribuição do Deputado Raul Lima Neto e dizer a
todos os Deputados e Deputadas que continuamos acreditando na discussão
do orçamento. Fazemos as criticas para que cada ano possamos obter
aperfeiçoamentos. Entendemos que o orçamento expressa a realidade do
Estado. O povo deve entender a crise que estamos vivendo. Por que temos
a crise financeira? Porque o Governo do Estado está refletido no orçamento,
ele se sujeitou e foi tímido na discussão do Fundo de Estabilização Fiscal -
FEF. O Governo foi tímido também na discussão da Lei Kandir. Como disse
o Secretário João Heraldo nesta Casa, o Governo fez um jogo e imaginou
que fosse ganhar, mas jogou errado. A Secretaria da Fazenda e o Governo
do Estado têm feito jogos com o povo de Minas, mas têm jogado errado,
porque têm feito com o povo algo que não poderiam fazer. Isso vem
refletindo no orçamento. Com a Lei Kandir, teremos um rombo de mais de
R$500.000.000,00 no próximo ano. Isso afeta o déficit. O Governo do Estado
terá de promover cortes, O Secretário da Fazenda já está dizendo que, no
próximo ano, poderemos ter a demissão de funcionários públicos. Começará
com a não-renovação de contratos. Teremos, então, problemas com a
educação, pois já vemos filas em Belo Horizonte e em Uberlândia para se
conseguir matrícula nas escolas estaduais. Nós não tivemos isso no ano de
1997. Já é o reflexo do orçamento que estamos aqui a discutir.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - Eu queria fazer uma
observação. Quando eles cobram, como seria esse orçamento? Colocamos
que o pior desse orçamento é exatamente a falta da discussão democrática
sobre ele. Temos entendido que esse orçamento só refletiria a ansiedade ou
as prioridades se fosse realmente discutido com a sociedade. E que não
fosse feito um simulacro de audiências públicas onde se criam expectativas
que não são cumpridas. Nós, Deputados, não teremos mais coragem para,
no interior, discutir prioridades sobre o orçamento, pois sabemos que esse
entendimento é uma repartição que se faz com os Prefeitos aliados
evidentemente.

Então, temos que ficar atentos à execução de cada rubrica desse
orçamento e ao seu cumprimento. Entendemos que não temos condições de
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ficar mexendo demais no orçamento, porque ele é feito dentro dos gabinetes
fechados, junto com os burocratas e sem a participação popular. Esse
orçamento só teria êxito se fosse um orçamento parlicipativo, invertendo-se
prioridades, e não atendendo interesses de determinados grupos. Muito
obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - No meu entendimento, não temos

Deputados suficientes para continuar a sessão. Se V. Exa. concordasse,
gostaria de pedir a verificação de "quorum".

O Deputado Ajalmar Silva - Solicito seja feita chamada para recomposição
do número regimentaL	 -

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - E regimental. A
Presidência vai determinar seja feita a chamada para recomposição do
"quorum" . Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (-Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Portanto, há

"quorum" para a continuação dos trabalhos. Continua com a palavra, para
discutir o projeto, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
apesar da interrupção da minha linha de raciocínio, vou tentar elencar os
pontos que nossa bancada gostaria de deixar claros.

Em primeiro lugar, continuamos acreditando que é preciso aperfeiçoar o
orçamento. Por isso, nas administrações democrático-populares do PT,
estamos trabalhando no processo do orçamento participativo, com inversão
de prioridades. Entendemos que essa é a forma mais democrática: discutir
conjuntamente com a população, fazer a inversão de prioridades e fazer com
que o essencial chegue à maioria da população.

Em segundo lugar, esse orçamento reflete a crise financeira do Estado e o
endividamento promovido por esse Governo, deixando claro para todos nós
que o Governo continua subserviente ao Governo Federal através do FEF,
da Lei Kandir, corno eu já tinha dito.

A terceira questão: entendemos, como disse o nosso Líder, Deputado
Marcos Helênio, que o orçamento continua não expressando aquilo que
discutimos nas audiências públicas. Promovemos as audiências regionais,
mas elas nc' estão expressas aqui, ainda. Mas, vamos continuar lutando e
aperfeiçoar-- o esse instrumento.

Também conseguimos pelo menos melhorar, através de algumas
emendas, como a que reduz o crédito suplementar, que estava colocado em
20% e estamos tentando a sua redução para 10%. E vamos fazer o destaque
da emenda, para que possamos fazer com que o Estado tenha apenas um
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crédito suplementar da ordem de 10%. Achamos que ainda é muito em uma
inflação que está entre 4,5% e 5%.

Mas, pelo menos, há uma diminuição de 20%. Em uma economia
estabilizada, isso é um absurdo. Porém, conseguimos recursos para as
discriminatórias, para que, nas terras devolutas que pertencem ao Estado,
possam ser feitas discriminatórias, garantindo acesso aos trabalhadores sem
terra para assentamento e efeito de reforma agrária. Entendemos ser isso
muito importante. Além disso, temos uma emenda da Deputada Maria José
Haueisen que assegura e garante a zona de processamento de exportação
na região de Teófilo Otôni, gerando empregos e melhorando a receita da
região. Entendemos que houve alguns avanços, mas que é preciso continuar
aprofundando, deixando claro que precisamos de reformas profundas
tributárias e fiscais, mas não reformas que venham sacrificar o povo. Como
estava dizendo, não podemos mais sacrificar o povo. O Secretário da
Fazenda, hoje, diz uma coisa e, amanhã, desmente. Há ainda a questão das
demissões dos funcionários públicos. Não podemos aceitar que Minas volte
a ter filas nas portas das escolas, ficando as crianças sem matrícula, como
estamos vendo, agora, no final de 1997 e inicio de 1998. Há muitos anos não
víamos filas nas portas das escolas, pais correndo atrás de matrícula,
precisando dormir nas filas para conseguir uma vaga para seus filhos.
Estamos vendo que "Minas faz a revolução na educação". A revolução que
está sendo feita é no sentido de os pais voltarem para as filas. Isso não
podemos aceitar. O orçamento já está refletindo a situação e temos que
evitar que isso ocorra.

Para encerrar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, entendemos que, no
processo de votação, iremos tentar aperfeiçoar o projeto, através das
emendas, Deputado Raul Lima Neto, assegurando que não haja a diminuição
de recursos na área da saúde, da educação e dos transportes, que são
essenciais. Continuamos acreditando nisso e queremos dizer ao Governo
que há outras formas de resolver o problema da crise fiscal e do déficit que
não seja a demissão e a retirada de conquistas. O Governo tem
possibilidades e condições de mudar esse quadro através de emendas e
modificações, diriiinuindo as secretarias e os cargos em comissão, que estão
lá. O Governador não gosta de tocar no assunto e não vou repetir, mas há
pessoas nesses cargos com altos salários, em uma estrutura extremamente
grande.

E uma estrutura grande e prejudicial, pois poderia funcionar melhor e com
mais eficiência com um número menor de cargos comissionados e de
secretarias, reduzindo a receita para investir em outras áreas. Temos uma
série de propostas que queremos e vamos discutir durante o processo de
reestruturação da Secretaria da Fazenda, no próximo ano. Além desse, há
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outros projetos. Concedo o aparte ao Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - V. Exa. disse estar concluindo e
não concluiu e até entendo isso como estilo. Paulo fala assim: "Finalmente,
irmãos". E vêm mais dois capítulos em Efésios. E até uma prolixidade. Mas
V. Exa. não é prolixo, V. Exa. é sério. Mas, no momento, proporia a V. Exa.
que fizéssemos por escrito, mais bem feitas, e levássemos ao Governador,
todas essas propostas que V. Exa. está colocando com relação ao
orçamento, mas em uma outra flora. Agora, não vai adiantar mais a sua
palavra. Vamos votar conforme está no orçamento. Antes até, já está
aperfeiçoado. V. Exa. já prestou contas, sim, a todos nós. Agora muitos terão
que parabenizar a situação, porque ganhou de 7 a 3. Sua palavra é bem-
vinda, mas, Excelência, conclua. Muito obrigado.

O Deputado Gilmar Machado - Agradeço ao Deputado Raul Lima Neto e
quero dizer o seguinte: continuo afirmando que, enquanto tivermos voz e
espaço, estaremos expressando o posicionamento da Bancada do PT.
Poderemos ser derrotados, perder, mas continuaremos a usar o espaço que
temos para colocar o nosso posicionamento, a nossa visão. Isso é correto, e
todos podem fazer. Não deixaremos de fazê-lo. Essa deve ser uma das
minhas últimas intervenções este ano.

Encerrando, não poderia deixar de fazer menção ao trabalho muito bem
feito e à assessoria muito bem feita que tivemos da consultoria da Casa, dos
técnicos, que estão aqui e mantiveram plantão, e da assessoria coletiva, que
nos deu instrumentos para fazer isso. Parabéns à assessoria.

Gostaria também de dar parabéns ao pessoal da Taquigrafia, que "segurou
a onda" de mais de 40 floras de obstrução. Eles tiveram um papel
fundamental ao manter e redigir exatamente o que falamos, principalmente
nos momentos de tensão. Parabéns à equipe da Taquigrafia.

De público, gostaria de me desculpar com a assessoria do Plenário.
T Ontem, tivemos um pequeno desentendimento. Quero me desculpar, se, em

algum momento, eu os ofendi. Vocês são extremamente eficientes, pessoas
em quem confiamos e acreditamos. Foi um equívoco da nossa parte.
Erramos e reconhecemos. Em momento algum, queríamos jogar sobre o
outro aquilo que era responsabilidade nossa. Se passou essa idéia,
queremos pedir desculpas a vocês, que estão de parabéns, porque colocam
claramente todos os posicionamentos. Foram firmes hoje na orientação ao

' Presidente. A decisão foi da Presidência. Foi uma definição política que
travamos aqui, de manhã, e vocês deram a posição segundo o Regimento.
Queria ressaltar isso. Gostaria de fazer isso, de público, porque o trabalho de
vocês é maravilhoso.

Não posso deixar de mencionar todos os demais servidores, o pessoal da
segurança. Parabéns a vocês. Um bom 1998 para todos, e que possamos,
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de fato, fazer, no ano que vem, um trabalho sério e eficiente.
Particularmente, sinto-me orgulhoso desta Casa, porque mostramos sempre
que ela quer aperfeiçoar não só o orçamento, como também outros
instrumentos. Ela só tem a ganhar com este debate.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Para discutir, com a
palavra, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Acredito que não vou usar todo o tempo, Sr.
Presidente. Se for necessário, vou usá-lo.

O Deputado Gilmar Machado, de alguma forma, já extemou a nossa
posição em relação ao orçamento do próximo ano. Só gostaria de pontuar
algumas questões.

Como acredito que todos os Deputados leram o orçamento, pelo menos
em suas peças básicas, porque é a lei mais importante que votamos nesta
Casa - estima a receita e a despesa do Estado e, de alguma forma, define as
ações principais a serem desenvolvidas no ano seguinte -, todos percebemos
que ele reduz investimento social em educação e saúde. Apesar de estarmos
assistindo a um paraíso, pela televisão, na educação e na saúde, inclusive
falácias de prêmios internacionais que a UNICEF concedeu à Secretaria da
Educação, a realidade de cada um dos Deputados não é essa. V. Exas.
sabem muito bem a situação de abandono das escolas estaduais, até em
questões mínimas de infra-estrutura. São escolas depredadas, em péssimo
estado de conservação, que não possuem vigias, nem o antigo zelador, que
tomava conta delas, professores que, até para terem algum material básico
como papel, giz, têm que recorrer, cada vez mais, a uma cobrança maior de
taxas de matrícula, ou mesmo de contribuição direta dos alunos, recolhida
em sala de aula.

Também estamos assistindo ao abandono em que se encontra a saúde. Aí
é bom que se diga que não é só na região metropolitana, onde, muitas
vezes, o problema parece mais agudo. Ele se acentua na região
metropolitana porque, em função da ausência de atendimento no interior e
na ideologia da "empurroterapia", são ambulâncias e mais ambulâncias que
trazem pacientes para serem atendidos na Capital. O Governo se contrapõe,
falando nos consórcios municipais de saúde. Não há também nada mais
falacioso do que essa questão. Hoje, os consórcios de saúde nada mais são
do que a partilha dos problemas da saúde entre os municípios. E temos
assistido, cada vez mais, ao fato de que o Estado se exime de sua
responsabilidade na questão da saúde. Também vemos o caos em que se
encontra a FHEMIG, transformada pelo Sr. Guilherme Riccio em uma
republiqueta de bananas, onde manda e desmanda, demite servidores de
carreira que pensam diferentemente dele, impede processos democráticos,
como é o caso do Hospital Júlia Kubitschek, do Barreiro, que teve uma
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tradição quebrada, que é a eleição, por voto direto da comunidade, de seus
Diretores, ou seja, até pelo terror que hoje se espalha nas unidades, nos
sanatórios que atendem portadores de hanseníase, nas famosas colônias
pelo interior do Estado. Há pouco tempo, a Comissão de Direitos Humanos
teve que se deslocar até o Sanatório Santa Isabel, em Betim, para constatar
essa realidade. Então, se o orçamento, diante desse caos em que se
encontra a área social, reduz o investimento, o que nós poderemos esperar
no próximo ano para essa área? O que nós poderemos aguardar para esse
setor por parte do Governo? Não tenham dúvidas, Srs. Deputados, de que o
que teremos pela frente será o acirramento dessa situação. O que teremos
pela frente será um quadro cada vez mais caótico. E é importante deixar
claro que esta Assembléia poderia mudar essa situação. Esta Assembléia
poderia fazer emendas, modificações que fossem mais substantivas no
orçamento do Estado. Aí, Srs. Deputados, todas as emendas que foram
feitas por dezenas e dezenas de Deputados foram sumariamente rejeitadas
pelo relator da matéria. Infelizmente, essa situação poderia ter sido
modificada. A Assembléia tem responsabilidade no provável caos da saúde,
que vai se acirrar a partir de 1998, e no caos da educação, que também vai
se acirrar.

E essa lógica precisa ser invertida, precisa ser modificada. A Assembléia
tem que ver a lei orçamentária como um instrumento básico para resolver a
situação em que se encontra todo esse quadro caótico que vemos na
educação e na saúde no Estado de Minas Gerais.

Além do mais, a questão central do orçamento hoje, o problema da dívida
pública de Minas Gerais, já está se tornando uma novela que se arrasta há
três orçamentos, e é a sangria do pagamento da dívida que está levando o
Estado cada vez mais a esse processo de insolvência. O Estado de São
Paulo já teve seu acordo assinado, que está sendo praticado em situação
muito mais favorável do que em Minas Gerais. E perguntamos: por que isso?
Será porque Femando Henrique foi Senador naquele Estado, lá morou e
mora ou será que há um problema mais sério, que é a incapacidade dos
Deputados Federais da bancada governista de Minas Gerais, que não são
capazes de modificar, de inverter esse quadro? Ou seria talvez por urna
postura fraca, tímida do Governador de Minas Gerais, que se nega a fazer
sua intervenção diretamente com a Presidência da República, mostrando
sua força, mostrando os interesses maiores do Estado de Minas Gerais?

Mas, aproveitando a discussão do orçamento, gostaria de, na tranqüilidade
deste Plenário, falar sobre a votação do IPVA nesta tarde. Quero aqui fazer,
antes de tudo, um reconhecimento de que fracassamos na questão do IPVA.
A Oposição nesta Casa não foi capaz de ser mais firme diante do rolo
compressor do requerimento apresentado pelo Governo. A Oposição desta
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Casa não foi capaz de fazer valer toda a sua argumentação durante o
processo de obstrução de duas semanas. Tentamos, nos esforçamos, mas
ficou para todos nós uma lição: aqui a maioria governista, os Deputados que
apóiam o Governo, se são capazes de querer implantar uma ditadura neste
Poder, que riscos corremos com esses mesmos grupos no poder do Estado e
no poder da União? Realmente, isso nos assusta.

E há pouco falávamos, respondendo ao autor do requerimento, Deputado
Arnaldo Penna, Líder do PSDB, que somente foi o porta-voz da posição da
maioria de apoio ao Governo. Ele simplesmente se expôs, mas a
responsabilidade era também de Ajalmar Silva, do Presidente Romeu
Queiroz, do Deputado Mauri Torres e de todos os outros que discutiram, por
intimidação da Oposição desta Casa, a apresentação do "requerimento-
rolha". Faço aqui este reconhecimento: nós erramos, erramos em não ir no
confronto até o final, erramos por não correr o risco de votar aqui o
"requerimento-rolha. E. mais ainda, de responsabilizar a Bancada da
Situação por qualquer conseqüência que pudesse advir do processo de
votação do requerimento do Governo. Acho que, mesmo se derrotada, a
sociedade saberia ver no gesto da Oposição desta Casa um sinal de
grandeza. As vitórias, vamos falar a verdade, foram pífias, foram tímidas,
pois o Governo já havia proposto o desconto de 10% para os carros
populares. Além disso, desconto de 10% para os carros com mais de 15
anos, que antes eram isentos, e desconto de 4% para os demais, que
estavam na alíquota de 4%, também é algo ínfimo. Isso não é vitória. Fomos
derrotados. Fomos derrotados pela falta de coragem. Fomos derrotados,
talvez por falta de uma articulação melhor.

Quero deixar bem claro, Srs. Deputados que apóiam o Governo, que, logo
no início do próximo ano, teremos aqui os projetos referentes ao
funcionalismo, teremos aqui o projeto da COPASA e, provavelmente, as
questões relacionadas com as reformas previdenciária e administrativa, a
partir das votações no Congresso Nacional, Aí eu gostaria de alertar que,
pelo menos, a postura deste Deputado será diferente, porque acho que se o
Governo quiser o confronto em projetos que são impopulares, a Oposição
não pode temer tal confronto.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Eu quero parabenizar o nobre
colega, que falou com o coração, com o sentimento do povo sofrido, das
classes menos favorecidas que estão sendo penalizadas, inclusive pelo
gesto agressivo do Secretário da Fazenda, que emitiu, antecipadamente, as
guias do IPVA. V. Exa. está, sem sombra de dúvida, de parabéns. O seu
desempenho nesta Casa foi tão brilhante, tão incentivador, pois buscava a
todo o tempo fazer prevalecer a voz da minoria. Quando V. Exa. faz
reflexões, sentindo-se um derrotado, como nós, minorias, fomos derrotados,
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talvez esteja se esquecendo da grandeza das Lideranças do PMDB e do PT,
que evitaram um desastre para esta instituição. O PMDB e o PT evitaram
que a imagem do Poder Legislativo fosse maculada agressivamente por
esse requerimento.

Então, quando a Minoria, em conversação com outras lideranças do
Governo, com o Presidente desta Casa, encontraram uma saída, isso, sem
sombra de dúvida, aconteceu graças ao empenho de V. Exa.

E tenho certeza de que o povo de Minas Gerais jamais esquecerá essa
nossa defesa intransigente dos interesses do contribuinte. V. Exa. e a sua
bancada, bem como a nossa, do PMDB, na pessoa do nosso líder, Anderson
Adauto, desempenhou muito bem essa função. Sentimos e transformamos
essa derrota que nos foi imposta pela Maioria, mas sabemos que esse é o
jogo do processo democrático. E temos grandeza para compreender isso.
Mas a Maioria, muitas vezes, não teve a grandeza nem a oportunidade de
entender isso e tentou, muitas vezes, sufocar a nossa voz, castrando os
nossos direitos.

Então, não poderíamos, de maneira nenhuma, deixar de juntar as nossas
forças, ainda que sejamos poucos aqui nesta Casa. Mas V. Exa., junto com
essas bancadas, fez com que prevalecesse o interesse maior do Estado, que
é o interesse do contribuinte, já penalizado, já sacrificado. E se nós não
impedíssemos essa saga do Governo, que é um dos piores empregadores do
dinheiro público, a Maioria jamais o faria. Esse direito à critica construtiva,
como fiscalizadores do povo, é nosso, da Minoria. Temos que trazer a crítica
a esta Casa, não apenas nos projetos do IPVA ou do aumento da alíquota do
óleo diesel. Marcamos nossa posição defendendo os interesses dos
contribuintes, e é nesse momento que eu vejo a grandeza de V. Exa.
Quando V. Exa. explicita muito bem  interior do seu coração: como o de um
derrotado, mas de cabeça erguida. E isso que o povo quer ver.

Parabenizo V. Exa. por sua grandeza e desprendimento.
O Deputado Durval Ângelo Seguindo nossa linha de raciocínio, o

Deputado Paulo Pettersen também esteve firme no trabalho de obstrução.
Estou, neste primeiro momento, Deputado, destacando os aspectos
negativos. Na segunda parte do discurso, vou ressaltar o que foi que eu vi de
positivo.

O que eu quero dizer é que fomos derrotados, porque o Governo
demonstrou a sua pouca afeição â democracia e tentou nos impor uma
ditadura. Mas talvez nossa maior derrota tenha sido não pagar para ver.
Deveríamos ter mostrado ao Governo que queríamos ver as cartas com as
quais ele estava jogando. Talvez o sentimento de derrota tenha sido por não
ter tido, entre as 11 e as 12 horas de hoje, esta clareza que estou tendo
agora. Talvez esse sentimento de derrota seja mais um sentimento pessoal,
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por não ter apostado todas as cartas no jogo do Governo.

O Deputado Gemido Nascimento (Em aparte) - Muito obrigado,
companheiro Durval Ângelo, nobre colega. E evidente que as Minorias
estavam fazendo obstrução. Gostaria de mencionar a faia do Deputado
Paulo Pettersen, que disse que você usou mais o coração, porque acho que
ele tem um pouco de razão. Mas gostaria de expressar a todos os
Deputados, inclusive aos companheiros do PMDB, que estiveram junto
conosco à frente desse processo de obstrução, que eu costumo dizer em
nossa bancada que você não é só coração. Na minha opinião, você é o
equilíbrio na questão do coração e da emoção. O coração, que faz parte da
emoção, é equilibrado com a razão. Neste sentido, tenho que parabenizá-lo.
Também parabenizo as várias intervenções feitas pelos companheiros do
PMDB, sobretudo pelo companheiro Deputado Paulo Pettersen. Mas,
sinceramente, temos que bater a mão no coração. Não foi fácil estarmos
obstruindo, nesse processo de vaivém. V. Exa. falava do entra-e- sai.
Enquanto estávamos aqui, no cansaço, tentando resistir, do outro lado,
estavam os governistas, descansando, revezando-se. O futuro próximo está
reservando urna ampla maioria aos que hoje compõem a Minoria nesta
Casa. Lamento muito. Se você tivesse, companheiro, a condição e a
oportunidade de descansar um pouco, já teríamos aplicado nesta
Assembléia, hoje, no processo, o que o senhor está enxergando agora.
Concordo com você. Também concordo que, quando estávamos enfrentando
o requerimento do Deputado Amaldo Penna, poderíamos tê-lo "peitado".
Tínhamos condições de fazê-lo, mas o cansaço não nos permitia. Muito
obrigado, companheiro Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Gostaria de agradecer as palavras sinceras e
generosas do companheiro de partido, Deputado Geraldo Nascimento,
mesmo sabendo que elas têm mais um caráter de animar o companheiro.

Gostaria, também, de dizer algo sobre este Poder. Ele foi derrotado nessa
questão do IPVA, quando não fomos capazes nem de modificar as guias de
arrecadação que o Primeiro Ministro", o João, da Secretaria da Fazenda,
mandou para os contribuintes. Ele editou uma medida provisória, cobrando
por antecipação o IPVA majorado em 4%. Não fomos capazes de exigir
nenhuma retratação nem de abrir uma comissão para punir esse Secretário.
Infelizmente, isso mostra a fragilidade deste Poder, que não se mostrou à
altura da representação popular, pois poderia, no mínimo, mesmo que
aprovasse na íntegra o projeto do Governo, exigir a exoneração do
Secretário. Poderia ter exigido a modificação das guias, e não foi capaz
disso. Não me venham com histórias de que o Poder saiu fortalecido, pois
não acredito em contos de fada, em histórias que não correspondem à
realidade. Este Poder deu uma demonstração de fraqueza não diante do
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Executivo, mas de um Secretário autoritário. Por isso, Deputado Raul Lima
Neto, fomos derrotados.

Vislumbro também algumas questões que ressalto como vitória. Sabem
qual foi a grande vitória nessa obstrução? Antecipamos a sucessão em
Minas Gerais. Inauguramos, nessa obstrução, o processo sucessório no
Estado. O Deputado Alencar da Silveira Júnior, autor do requerimento que
gerou a TV Assembléia, tinha razão quando, há uma semana, disse que
estava inaugurado o processo sucessório em Minas Gerais. Por quê? Porque
a bancada de apoio ao Governo, antes uniforme, não manteve a
uniformidade aqui.

Não pensem os senhores que a insatisfação estava só no PT que é
tradicionalmente oposição. Não pensem os senhores que a insatisfação
estava só na parcela majoritária do PMDB e em dois Deputados do PDT.
Ouvíamos de Deputados do PFL, do PPB o descontentamento pela forma
como o Governo conduz sua política em Minas Gerais. Essa insatisfação é
sinal claro de que foi dada a largada para a sucessão no Estado. Mais do que
isso: quando o PT, nos três anos anteriores, obstruía, era uma ação isolada.
E a explicitação do PMDB e de parcela do PDT foi sinal claro de que o
processo sucessório está aberto e de que o Governo não vai ter facilidade
aqui, ano que vem.

Ganha com isso a democracia, ganha o povo de Minas Gerais, que não
terá um Legislativo subserviente, que diz "sim, senhor", mas um Legislativo
que saberá se impor e fazer valer a sua vontade. O povo ganha, o Estado de
Minas Gerais ganha.

Dois Deputados estão inscritos para aparte. Concedo inicialmente a
palavra ao Deputado Raul Lima Neto e depois ao Deputado Paulo Pettersen.
Peço que não se estendam muito, porque tenho ainda muitas questões a
abordar.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Durval Angelo,
acredito que não estamos mais no processo de obstrução. Os interesses
foram alcançados, os acordos foram cumpridos, o orçamento está sendo
votado. Quem parabenizá-lo pela atuação durante todo esse laborioso
período de votação do aumento do IPVA. Mas V. Exa. enganou-se numa
coisa.

V. Exa. permitiu - eu não sabia disso - que os requerimentos fossem
retirados. Eles nos dariam condição de obstruir, segundo o Regimento
Interno, até amanhã. '-anda mais com o erro, com o tiro pela culatra do
Deputado Arnaldo Penna, que fez um requerimento. Eu disse, mesmo
quando ele usou, em latim, o direito da liberdade: V. Exa. não pode esmagar
o vosso corpo, porque o corpo é a casa parlamentar. E todos os Líderes e
Deputados se levantaram e correram para se inscrever, falando que
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votariam contra o requerimento. Aí, não. De repente - às vezes, para que
não ficássemos mais cansados, só que não sabia disso, porque, mesmo
cansados, votamos os 10% -, fez-se acordo de 10%. E disseram: nós não
perdemos, nós ganhamos. Não, perdemos de 7 a 3. Podia ter sido de 10 a 0.

Perdemos, talvez, até porque comemos mosca. Eu não estava na
liderança dos acordos, porque, se não tivessem comido ali, aí, sim, teria
valor a nossa palavra. Do contrário, estamos obstruindo, em face de
algumas emendas que fizemos...

Deputado Durval Angelo, V. Exa. é atuante demais; é burilado nas mãos
da palavra, do logos", da verdade. E a palavra tem efeito quando é sincera.
Ai ela tem objetivo claro, porque é o coração transparecendo tanto que o Pe.
Antônio Vieira, que V. Exa. conhece, compara o pregador ao semeador.
Pregar se faz com a boca, semear se faz com as mãos, ou seja, as nossas
mãos, o nosso corpo, o coração tem que acompanhar a nossa palavra. Mas,
agora, a essa altura, acredito que até a emenda feita no orçamento deva ser
feita. Parece que vamos até estender um pouco mais para votar o
orçamento como está, ou com alguma emenda que já está acertada.
Realmente, V. Exa. demonstra cansaço também. Fiz 40 emendas na minha
região e não foi atendida nenhuma. Mas agora podemos começar a correr
atrás. Este é um Poder que tem poder. Ele demonstrou isso. Se tivesse
ficado firme, era 10 a O, porque não daria tempo de votar e publicar.
Entretanto, parabéns. Parabéns àqueles que acordaram. Os governistas
ganharam. De repente, aquele que era uma vítima, que está prostrado,
toma-se o grande artictilador do grande acordo que mostrou que essa
herança de impostos continua, que o negócio é "draculiano" mesmo. E o
espírito que tem que ser tirado, porque o Brasil só encontra soluções em
impostos, até para que o nosso Governador possa olhar para alternativas
muito maiores, que poderão distribuir a riqueza entre o povo. Quero dizer e
afiançar que a maior riqueza que temos é o nosso povo. Os Deputados estão
de parabéns, são lutadores, e V. Exa. é um dos melhores Deputados.

O Deputado Durval Angelo - Nobre colega, concedo o aparte, mas antes
eu gostaria de dizer uma coisa. Lembro-me muito bem de que, há cerca de
dois anos, neste Plenário, o Deputado Carlos Pimenta contou uma história.
Talvez nem ele se lembre disso, mas eu a guardo muito bem. Disse que um
rei muito poderoso estava querendo conhecer a verdade e trazia sábios do
mundo inteiro para lhe mostrar qual era a verdade. Ninguém conseguia
saciar a sede de conhecimento desse rei. Ele lia livros, pesquisava,
interessava-se por outras culturas, por outros povos, na busca de conhecer a
verdade. Um dia, um filósofo, passando por sua cidade, todo o povo disse
que aquele era um dos homens mais sábios que ali se encontrava. O rei se
despiu de todo o seu orgulho, de seu trono e foi se encontrar com o filósofo.
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E ele lhe disse o seguinte: a verdade é algo muito simples e até fácil de ser
encontrada. V. Exa. vá para o jardim do seu palácio e fique atento, bem
atento ao pôr do sol, ao entardecer. Fique atento porque, no momento em
que se der a separação do dia e da noite, V. Exa. vai perceber o que é a
verdade e sua profundidade. O rei foi armar o seu trono no jardim e ficou
sentado, esperando realmente a mudança do dia para a noite. Mas, na hora,
no momento crucial em que o sol se punha, um bando de gansos de um lago
levantou vôo e desviou a atenção do rei. Tendo a atenção desviada por
aquele bando de gansos que fazia um barulho enorme, o rei não percebeu a
mudança da tarde para a noite. Essa história tem uma profundidade muito
grande. Fala da descoberta da verdade em questões simples, em questões,
muitas vezes, até triviais, como o mistério do dia e da noite. Só que, muitas
vezes, a algazarra, a falta de reflexão e a desatenção nos afastam da
verdade. Talvez V. Exa. tenha razão. O cansaço de todos esses dias,
fazendo encaminhamento, a pressão feita pelo Governo nc afogadilho pode
ter-nos afastado da verdade. A desatenção do Deputado Gi:mar Machado na
manhã de ontem deve ter contribuído muito naquela revoada de gansos que
o Deputado Péricles Ferreira fez, na denúncia no início da sessão, que
desviou o interesse de todo o mundo para intervir na questão do Deputado
Marcos Helênio, e o requerimento foi esquecido de ser conferido. Talvez o
fato de nós o tirarmos do Plenário para ir negociar na pressão tenha nos
afastado de perceber que poderíamos ter resistido mais. Reconheci isso, V.
Exa. tem razão, mas não é fácil 17 Deputados enfrentarem 60. São 60
Deputados com poucas exceções, algumas valiosas, raras, dignificantes,
mas 60 Deputados que, muitas vezes, têm um problema grave, uma doença,
uma compulsão, uma govemite" aguda e não conseguem resistir a nada,
não conseguem falar contra o Governo.

O Deputado Péricles Ferreira, hoje, num debate de 1h30min, no Canal 25,
'lembrou a frase do Deputado José Ferraz, que hoje é Conselheiro, dizendo
que, quando era Líder do Governo, dizia assim: "Deputado do Governo não
fala, não pensa, só vota". Isso caracteriza muitos e muitos Deputados que
votam no Governo. E a palavra de um ex-Líder do próprio Governo. Aí
vamos ver que não é fácil enfrentar uma situação como essa.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Quero antecipar a V. Exa. que o
nosso Líder, Deputado Anderson Adauto, está providenciando a emenda
acordada com o relator e com o Presidente da Casa.

Além disso, Deputado Durval Angelo, gostaria que V. Exa. prestasse
atenção. Quando fez referência à nossa bancada, V. Exa. sabe que essa
tomada de atitude foi exclusivamente por falta de respeito do Sr. Governador
do Estado, que estava jogando sempre na divisão da bancada,
desmoralizando, humilhando ás Deputados do PMDB desta Casa, tentando,
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com isso, manter sua Maioria às custas da quebra de uma importante
dimensão desta Casa, que é o PMDB. O Governo promove uma das maiores
perseguições aos Deputados do PMDB no interior, esse Governo que está ai,
Srs. Deputados.

Então isso foi muito bom, isso nos uniu, nos fortaleceu. E hoje, graças a
Deus, o PMDB está buscando o norte, voltando às suas origens, sempre na
defesa dos interesses do povo. E é esse PMDB que, se Deus quiser, sempre
estará ao lado do social, dos interesses do povo mineiro. E dentro desse
propósito, Srs. Deputados, haveremos de ter muitos embates nesta Casa,
defendendo os mesmos interesses que, tenho certeza, V. Exa. defende
intransigentemente, que são os interesses do povo mineiro.

Quero desejar a V. Exa. e a todos os Srs. Deputados um feliz ano novo, e
também a todos os telespectadores, a todos os funcionários desta Casa que
colaboraram conosco, enfim, a todos, pois o sacrifício foi compensado. E a
nossa obrigação, somos pagos para isso, não é favor nenhum, mas quero
desejar que vocês passem o ano novo juntamente com suas famílias, desejo
um feliz 1998, cheio de paz e esperança e com melhores dias.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Faltam 16 minutos, e
quero parabenizar V. Exa. Acho que V. Exa. fez o que toda a Bancada da
Oposição desta Casa deveria fazer.

Eu fiquei um pouquinho chateado pela maneira como foi tratado o
companheiro Raul Lima Neto, que ficou afastado de qualquer processo.
Entendo que, quando vocês fizeram todos os acordos e deixaram o
Deputado Raul Lima Neto de lado, não foi isso que ele plantou aqui, durante
esses dois dias de obstrução, acompanhando as Bancadas do PT e do
PMDB.

Eu gostaria também de colocar para V. Exa. que isso foi bom. Há cerca de
uma semana eu dizia que o processo sucessório já havia sido detonado.
Hoje sabemos quem é quem dentro desta Casa. Sabemos quem é Governo,
quem é Oposição. Sabemos que existe o grupo do PT, o grupo do PMDB e o
grupo do Governador Eduardo Azeredo. Portanto, eu gostaria que esse
grupo fosse reconhecido. V. Exa. disse que Deputado do Governo vota, não
fala nada e nem pensa. Agora, Deputado do Governo vota, não fala nada,
não pensa, mas tem de levar obras para suas bases. Neste momento,
quando o Governador Eduardo Azeredo deve estar assistindo à TV do
Legislativo, deverá ver quem é quem, pois ele precisará ajudar os Deputados
que o apóiam nesta Casa, no momento dos pleitos eleitorais. Todo o mundo
viu o clima que vivemos durante esses últimos dois dias neste Plenário.
Agora o reconhecimento também terá de vir. Existe um ditado que diz:
"Quem não agradece não merece o favor que recebeu? A melhor forma de
você receber outro favor é agradecendo. Portanto, acho que está na hora de
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o Governador Eduardo Azeredo começar a agradecer esta Casa, isto é,
trazer os pleitos e fazer as obras das quais necessitamos. Por exemplo, os
recursos do IPVA poderão ser utilizados na minha campanha pró-Belo
Horizonte. Podemos utilizá-los no trânsito de Belo Horizonte, nas grandes
obras do sistema viário da nossa Capital. Isso eu venho pregando, venho
batendo nessa tecla.

Nobre Deputado Raul Lima Neto, eu gostaria de complementar.
O Deputado Durval Angelo - Logo em seguida, eu irei conceder o aparte.

Talvez eu até tenha de solicitar questão de ordem, porque o tempo está
muito curto.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Está na flora de fazer
essas benfeitorias no sistema viário.

Acho que V. Exa. e esta Casa brilharam. No entanto, se não fosse o
trabalho do Secretário da Casa Civil, o companheiro Agostinho Patrús, que é
o responsável pela ligação do Legislativo com o Executivo, esse acordo,
com certeza, não sairia. Se não fosse o companheiro Agostinho Patrús
trabalhar intensamente nesses dois dias com os companheiros, tal acordo
não seria firmado. Por isso é que o Governador Eduardo Azeredo escolheu
um Deputado Estadual, que é ligado a todos os Deputados, para conduzir
esse processo. Tenho certeza disso e quero parabenizar o companheiro da
Casa Civil

O Deputado Durval Angelo - Eu tenho a informação de que ele estava em
Nova lorque durante todo o nosso período de discussão. V. Exa. esteve em
Nova lorque com ele ou telefonou para ele? Talvez o Presidente da Casa
tenha se entendido com ele. Eu gostaria de saber. O Vice-Govemador
estava esquiando na Suíça no ano passado. O Chefe da Casa Civil está em
Nova lorque. O João F-leraldo está em Minas Gerais. Esse, que todos
gostariam que estivesse longe, está em Minas Gerais. Acho que V. Exa.
pode estar equivocado.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Deputado, agora eu
fiquei confuso, porque eu tinha certeza de que o Secretário da Casa Civil,
que é colocado para fazer a ligação entre o Legislativo e o Executivo, porque
conhece todo o trabalho, sem dúvida, havia exercido influência fundamental.
Mas já que V. Exa. está colocando que ele está nos Estados Unidos, encerro
as minhas palavras, desejando a V. Exa. e a todos os companheiros um bom
1996, com muita paz, muita saúde e muitos votos para o ano que vem,
esperando, também, contar com os votos dos seus eleitores para mim. Muito
obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Deputado Alencar da Silveira Júnior, eu
gostaria que V. Exa. aguardasse a resposta. Discordo totalmente da visão
que V. Exa. manifesta sobre o que é o Poder Legislativo. Voltaire disse o
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seguinte: Posso discordar de tudo o que dizeis, mas defenderei até a morte
o nosso direito de dizê-lo." Então, quem não aceita que possamos falar aqui,
usando o "requerimento-rolha", é a Bancada do Governo. A ela, o
pensamento de Voltaire significa uma ameaça. Gostaria de dizer que o
Poder Legislativo não quer dizer ao Poder Executivo que ele deve fazer
obras, distribuir PADEM ou tratar dessas questões. Nossas funções,
garantidas pela Constituição Federal, são fiscalizar e legislar. Nós, da
Bancada do PT, sentimo-nos felizes em exercer esta função: impedir que
seja votado um imposto, mesmo que seu resultado seja dirigido para obras
em bases eleitorais do Governo. Mas obras, só se estiverem sendo feitas
agora. Porque, até hoje, não está havendo obra do Governo em lugar
nenhum. Talvez a partir de agora, com o IPVA, os Deputados, como o
Alencar da Silveira Júnior, que têm uma visão equivocada sobre o que é um
parlamento, tenham entendido melhor. Mas V. Exa. tem um grande mérito:
tem a coragem e a honestidade de dizer isso. Muitos outros pensam dessa
forma e acabam não tendo coragem de assumir. Acho que V. Exa. tem um
enorme mérito.

O Deputado Ermano Batista (Em aparte) - Ouvi V. Exa. dizer em alto e
bom som que até agora não viu obras. Talvez V. Exa. não esteja viajando
por este Estado. Se viaja, intencionalmente não enxerga. Vou mencionar
apenas a área por onde viajo e que represento. Se V. Exa. passar pela BR-
259, de Sabinópolis ao Serro, vai ver 30km de estrada asfaltada prontinha
para ser inaugurada. Se V. Exa, descer o rio Doce, na mesma BR-259, vai
saber que inauguramos, recentemente, 60km de asfalto, de Conselheiro até
Resplendor. Vai ver a obra gigantesca da ponte sobre o rio Doce, um desafio
até mesmo pela questão de prazo, que está sendo executada. Se descer
mais um pouquinho e entrar à direita, vai ver máquinas asfaltando, da BR-
259 até Quatitubo um distrito de Itueta, cidade que eu tenho a honra de
representar. São Um de asfalto para atender a um distrito de Itueta
importantíssimo, porque é um grande parque cafeeiro. Se V. Exa. viajar na
BR-116, em Valadares, entrando â esquerda, irá ver 28km de asfalto
prontos, até Tronqueiras, e as máquinas trabalhando na direção de
Guanhães. Se V. Exa. andar mais um pouquinho, até Teófulo Otôni, na BR-
116, e entrar à esquerda, no Posto Jangadeiro, vai ver as máquinas da
PAVOTEC asfaltando 20km: Um já estão prontos, Um estão preparados, e
mais 10km de terraplanagem já foram feitos.

Se isso não lhe basta, Excelência, e se o tempo me permitisse, eu diria
sobre a revolução na educação, sobre a eletrificação rural e urbana. Em
apenas 15 dos municípios que represento, mais de 3.000 propriedades
receberam luz elétrica. E V. Exa. conhece isso muito bem. Então, dizer
isso... Aqui mesmo, na BR-040, houve a duplicação até Sete Lagoas, a 381.
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Eu já concluí, porque, se eu fosse dizer tudo o que eu sei e que V. Exa. sabe
mas não quer enxergar, o tempo realmente não daria. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - V. Exa. falou que
Deputado do Governo aqui não vota, não vê e não fala. Mas Deputado do
Governo ganha obra. Esses pedidos todos são só de um, só do Deputado
Ermano Batista. Agora, V. Exa. já imaginou o resto dos Deputados que
votaram no Governo? Falo também das minhas obras. O PROSAM está aí,
estará despoluindo a lagoa da Pampulha, e foi um pedido do Deputado
Alencar da Silveira Júnior. A Via Expressa está chegando até Betim, e foi um
pedido do Deputado Alencar da Silveira Júnior. Vamos fazer uma fila de
pedidos e mostrar que o Governo está atendendo a seus Deputados. Um
Deputado tem toda essa relação. V. Exa. já imaginou 70 Deputados?

O Deputado Durval Angelo - Solicito a volta de meu tempo, senão não vai
ser possível, pois 1 hora é muito pouco para discutirmos essa questão. Peço
licença ao Deputado. Deputado, essa questão tem que ser tratada com urna
seriedade maior. Da forma como o Deputado Ermano Batista fez, podemos
discutir a questão. Primeiro, que as três primeiras obras citadas são do
Governo Federal, sendo que o Governo Estadual, muitas vezes, vai à
inauguração. Essa é urna atitude importante. O Governador tem aviões e
helicópteros com grande atividade que lhe permitem estar presente a
algumas inaugurações dessas. Respeito a posição do Deputado Ermano
Batista. Mas S. Exa. levantou uma questão que não vou responder, porque
acredito que ela deva ser tratada com mais seriedade.

Estava em meu pronunciamento falando em ganhos e, Deputado Paulo
Pettersen, não só de derrotas. Quero dizer que tivemos um ganho
importante: o tato de assistirmos, de forma patética, a um Secretário da
Fazenda - que eu achava se sentir com o rei na barriga, mas que, hoje, vejo
que se sente como um rei - vir a esta Casa pedir desculpas, trazendo uma
carta assinada. Essa foi uma demonstração importante da grande trapalhada
que o João da Fazenda fez. O Governo Estadual sai derrotado nesse
episódio, pois o Governador demonstrou muita inabilidade política em
conduzir o processo e teve que engolir, mesmo que tímidas, as mudanças
aprovadas. Também saem derrotadas daqui as Lideranças do Govemo, pois
mostrou-se claramente que o Governo as joga no fogo, no maior
desrespeito. Enquanto eles tentavam consertar de um lado, o Secretário da
Fazenda acabava atrapalhando o processo todo. Agora o imposto está aí e
vai salgar o bolso do contribuinte. O imposto vai trazer um peso a mais na
tão difícil vida de cada cidadão e cidadã deste Estado. Podemos dizer sem
erro que o povo vai saber julgar quem votou a favor e quem votou contra o
imposto. O povo vai saber julgar o seu Governador, que mostrou ser de
muito pouca criatividade. A cada ano um pacote chega a esta Casa, um saco
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de maldades é jogado nesta Casa, com o qual ele procura responsabilizar a
população, ou demitindo os servidores, ou cortando os gastos em áreas
sociais, ou aumentando impostos para solucionar um problema que tem uma
causa muito mais profunda, que precisaria sofrer uma reflexão bem mais
ampla. Por isso, queremos dizer que o grande julgamento que teremos em
todo esse episódio é o popular. Cada um dos senhores vai responder em
suas bases pelo que votaram aqui. Isso faz parte da democracia. Somos um
Poder derivado. O poder, como a própria Constituição estabelece, emana do
povo e em seu nome tem que ser exercido. Recebemos uma delegação para
exercer esse poder. Se o exercermos com grandeza, o retomo será grande
por parte da população.

Se o exercermos numa visão medíocre, também seremos cobrados por
essa posição.

Desejo a cada colega, aos servidores desta Casa e a todos os que
acompanharam os debates deste Plenário um feliz Natal e que o ano de
1998 seja um ano mais feliz para a população brasileira, um ano com mais
democracia, em que palavras como saúde e educação não sejam palavras
vãs, em que a justiça e a vida possam prevalecer em nossa sociedade. Um
sonho, mas vivemos de sonhos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES
Os Líderes de bancada ou de bloco parlamentar que compõem o Colégio

de Líderes comunicam a V. Exa. que acordam em que sejam recebidas, em
Plenário, as seis emendas, em anexo, ao Projeto de Lei n° 1.426197.

Sala das Reuniões, de 1997.
Mauri Torres, Líder do Bloco da Maioria - Ivair Nogueira, Líder do Bloco

PDT-PMDB - Wilson Pires, Líder do Bloco PFL-PPS - Sebastião Helvécio,
Líder do Bloco PPB-PSN-PSD - Ajalmar Silva, Líder da Maioria.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.426197
EMENDA N°2.291

Órgão e/ou entidade beneficiada: Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Objeto do gasto: Auxílios Financeiros Diversos - Outras
despesas de capital - Convênios com municípios e entidades privadas. Valor
R$4.350.000,00 (quatro milhões trezentos e cinqüenta mil reais). órgão(s)
e/ou entidade(s) deduzida(s): Reserva de Contingência. Subprojeto e/ou
subatívidade deduzida(s) e/ou anulada(s): Reserva de Contingência.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
EMENDA N° 2.292

órgão e/ou entidade beneficiada: Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Objeto do gasto: Auxílios Financeiros Diversos - Outras
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despesas correntes - Convênios com municípios e entidades privadas. Valor
R$4.350.000,00 (quatro milhões trezentos e cinqüenta mil reais). Órgão(s)
e/ou entidade(s) deduzida(s): Reserva de Contingência. Subprojeto e/ou
subatividade deduzida(s) e/ou anulada(s): Reserva de Contingência.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
EMENDA N°2.293

órgão e/ou entidade beneficiada: Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais. Objeto do gasto: Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Municipal - Outras despesas de capital - Convênios com municípios. Valor:
R$5.652.000,00 (oito milhões seiscentos e cinqüenta e dois mil reais).
órgão(s) e/ou entidade(s) deduzida(s): Reserva de Contingência; DER-MG.
Subprojeto e/ou subatividade deduzida(s) e/ou anulada(s): Reserva de
Contingência: R$7.752.000,00; Construção de Rodovias - Implantação e
Pavimentação de Rodovias: Região Vertente do Caparaó-Mutum:
R$400.000,00; Região Vale do Rio Piranga-Araponga-Canaã: R$500.000,00.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
EMENDA N° 2.294

órgão e/ou entidade beneficiada: Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais. Objeto do gasto: Programa Pró-Comunidade - Outras despesas
de capital - Convênios com municípios e entidades privadas. Valor: R$
12.215.325,00 (doze milhões duzentos e quinze mil trezentos e vinte e cinco
reais). órgão(s) e/ou entidade(s) deduzida(s): Reserva de Contingência;
DER-MG. Subprojeto e/ou subatividade deduzida(s) e/ou anulada(s):
Reserva de Contingência: R$11.315.325,00; Construção de Rodovias -
Implantação e Pavimentação de Rodovias: Região Vale do Sapucai-Cambuí
- Senador Amara!: R$300.000,00; Região Baixo Sapucaí-
Carvalhôpolis:R$600.000,00.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
EMENDA N° 2.295

Órgão e/ou entidade beneficiada: Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais. Objeto do gasto: Programa Pró-Comunidade - Outras despesas
correntes - Convênios com municípios e entidades privadas. Valor:
R$9.132.675,00 (nove milhões cento e trinta e dois mil seiscentos e setenta
e cinco reais). órgão(s) e/ou entidade(s) deduzida(s): Reserva de
Contingência; DER-MG. Subprojeto e/ou subatividade deduzida(s) e/ou
anulada(s): Reserva de Contingência: R$8.232.675,00; Construção de
Rodovias - Implantação e Pavimentação de Rodovias: Região Vale do
Paranaiba - Uberlândia: R$400.000,00; Região Central-Ouro Branco - Ouro
Preto: R$500.000,00.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
EMENDA N°2.296
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Acrescente-se ao art. 8 0 o seguinte § 20, passando-se o parágrafo único a §

1°:
"Art. 8° -
§ 20 - As empresas controladas pelo Estado enviarão à Assembléia

Legislativa relatório analítico sobre as suplementações a que se refere o
parágrafo anterior, informando a destinação dos créditos suplementares, no
prazo de 30 (trinta) dias da suplementação.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussáo.No decorrer da discussão, foram

apresentadas ao projeto, pelo Colégio de Líderes, 6 emendas, que
receberam os n°s. 2.291 a 2.296, as quais serão submetidas a votação,
independentemente de parecer.

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos, cada um por sua vez, nos termos
do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Irani Barbosa, solicitando a votação destacada das Emendas nos.
1.613 a 1.618, 2.007, 2.072 a 2.075 e 2.207; Rêmolo Aloise, em que solicita
a votação destacada das Emendas n°s 2.283 a 2.285; Antônio Roberto, em
que pede a votação destacada das Emendas n°s 489 a 498; Antônio
Andrade, em que solicita a votação destacada da Emenda n° 1.653; e Gilmar
Machado, em que solicita, na forma regimental, a votação destacada das
Emendas n°s 1.495 e 1.496 ao Projeto de Lei n° 1.426197.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

• Deputado Durval Angelo - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E 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" 43 Deputados, votaram "não" 8

Deputados, num total de 51. Está, portanto, ratificada a aprovação do
projeto, salvo emendas e destaques. Em votação, as Emendas n°s 2.210 a
2.290 e a Subemenda n° 1 às Emendas n°s 2.208 e 2.209, que receberam
parecer pela aprovação, salvo destaque. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.Em votação, as
Emendas n°s 1 a 412, 415 a 419, 421 a 424, 426 a 1.494, 1.497 a 2.009,
2.012, 2.013 e 2.015 a 2207, que receberam parecer pela rejeição, salvo
destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, as Emendas n°s 2.291 a 2.296 . Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas.Em votação, a Emenda n° 1.613, destacada, que recebeu parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em votação, a Emenda n° 1.614, que
recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em votação, a Emenda n° 1.615,
destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em votação, a
Emenda n° 1.616, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em
votação, a Emenda n° 1.617, destacada, que recebeu parecer pela rejeição.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada.Em votação, a Emenda n° 1.618, destacada, que recebeu parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em votação, a Emenda n° 2.007, destacada,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em votação, a
Emenda n° 2.072, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeítada.Em votação, a Emenda n° 2.073, que recebeu parecer pela
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeítada.Em votação, a Emenda n° 2.074, destacada, que recebeu
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em votação, a Emenda n° 2.075, destacada,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rej&tada.Em votação, a
Emenda n° 2.207, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada.Em votação, a Emenda n° 2.283, destacaca, que recebeu parecer
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em votação, a Emenda n° 2.284, que
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em votação, a Emenda n° 2.285,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em votação, a
Emenda n° 1.495, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.Em
votação, a Emenda n° 1.496, que recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votação, a Emenda n° 489, destacada, que recebeu parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em votação, a Emenda n° 490, destacada,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em votação, a
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Emenda n° 491, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 492, destacada, que recebeu parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em votação, a Emenda n° 493, destacada,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Rejeitada. Em votação, a
Emenda n° 494, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada.Em votação, a Emenda n° 495, destacada, que recebeu parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 496, destacada,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em votação, a
Emenda n° 497, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada.Em votação, a Emenda n° 498, destacada, que recebeu parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 1.653,
destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.426197 com as Emendas n°s
1.495, 1.496, 1.653, 2.210 a 2.282, 2.286 a 2.296 e as subemendas que
receberam o n° 1 às Emendas n°5 2.206 e 2.209. A Comissão de Redação.

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

a encerra, convocando os Deputados para a extraordinária de logo mais, às
20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a Reunião Solene de
Encerramento da 3a Sessão Legislativa da 13 2 Legislatura, a ser realizada a
seguir. Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 30112197, as seguintes comunicações:
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior (2), dando ciência do falecimento

da Irmã Maria dos Reis, no Município de ltabirito, e do Sr. Geraldo Ferreira
da Silva, no Município de Cachoeira da Prata.

Do Deputado Paulo Schettino (2), dando ciência do falecimento dos Srs.
Joaquim Francisco Pinto, em 16112/97, no Município de Soledade de Minas,
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 1998

ATA

ATA DA 227° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 16112/97
Presidência dos Deputados Francisco Ramalho e Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2° Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Gilmar Machado; aprovação - Requerimento do Deputado Anderson Adauto;
questões de ordem; discursos dos Deputados Anderson Adauto e Raul Lima
Neto; questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
existência de número regimental para continuação dos trabalhos; rejeição do
requerimento - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.478197;
emissão, pelo relator, do parecer sobre as emendas apresentadas em
Plenário; requerimento do Deputado Anderson Adauto; deferimento;
discursos dos Deputados Anderson Adauto e Gilmar Machado; votação do
projeto, salvo destaques; aprovação; votação da Emenda n o i; aprovação;
votação da Subemenda n° i à Emenda n o 3; aprovação; prejudicialidade da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2 e das Emendas n°s 2 e 3; votação da
Emenda n° 4; aprovação; votação da Emenda n° 5; rejeição; votação da
Emenda n° 6; discursos dos Deputados Anderson Adauto e Paulo Piau;
rejeição - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 13.482; discursos dos Deputados Gilmar Machado e
Anderson Adauto; questões de ordem; chamada para recomposição do
número regimental; existência de "quorum' para continuação dos trabalhos;
discurso do Deputado Anderson Adauto; encerramento da discussão -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.453;
discurso do Deputado Anderson Adauto; encerramento da discussão -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Anivaido Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Roberto - Amaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Gemido Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquínio -
lbrahim Jacob - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
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Maria Barros - José Milhão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 20Fi15min, 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 â leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretária, nas funções de 20-Secretário,
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 à2° Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar

Machado, em que solicita, nos termos regimentais, alteração da pauta da
reunião, de modo que sejam apreciados em penúltimo e último lugar,
respectivamente, as Propostas de Emenda à Constituição n

o
s 30196 e 48197.

Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que solicita,
na forma regimental, a inversão da pauta de tal forma que possibilite a
discussão da Proposta de Emenda à Constituição n° 45197 logo após a
votação do Projeto de Lei n° 1.317197. Em votação, o requerimento.

Questões de Ordem
O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, há na pauta o Projeto de Lei

n° 1.478197, que já está na faixa constitucional, e me parece ser impossível
votar o requerimento do Deputado Anderson Adauto, uma vez que há que se
votar primeiro o projeto que se encontra na faixa constitucional.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Arnaldo Penna que
a votação do requerimento não irá interferir na votação do Projeto n°
1.478197.

O Deputado Amaldo Penna - Sr. Presidente, pela leitura do requerimento,
parece-me que é solicitada a inversão da pauta, ou seria após a votação dos
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projetos da faixa constitucional?

O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, se é depois dos projetos da
faixa, V. Exa. poderá ler o requerimento depois que os da faixa forem
votados. Isso evita confusão. Insisto no argumento do Deputado Arnaldo
Penna, com o qual sou solidário. Acho também que o requerimento não pode
ser votado enquanto não forem votados os projetos da faixa constitucional.
Se V. Exa. diz sim, tudo bem. Votamos os projetos da faixa constitucional e
depois votamos o requerimento.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que as alterações
da pauta são feitas antes de se entrar na ordem do dia. Com  a palavra, pela
ordem, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, se o meu requerimento for
colocado em votação, antes, gostaria de encaminhá-lo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaríamos de dar conhecimento aos Deputados de matéria que julgamos
ser de grande interesse para todos. Além disso, julgamos oportuno que seja
votada logo após a Proposta de Emenda à Constituição n° 45197. Falo do
Projeto de Lei n° 1.317197, que altera dispositivo da Lei n° 12.428, de
27112196, que trata da distribuição da parcela do ICMS pertencente aos
municípios. "A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: o
§ 1 0 do art. 40 da Lei n° 12.428, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação: § 1 0 - O disposto no "caput" deste artigo produzirá
efeitos a partir de janeiro de 1999. Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1 0 de agosto de 1997. Ali. 3°-
Revogam-se as disposições em contrário". O Deputado Arnaldo Penna
justifica muito bem o seu projeto dizendo que "o art. 40 da Lei n° 12.428, de
1998, a chamada Lei Robin Hood II, que trata da distribuição da parcela do
ICMS pertencente aos municípios, dispõe em seu § 1 0 que, a partir de
1 011198, os municípios mineiros terão que comprovar que não concederam
isenção indiscriminada de IPTU e 158, para fins de recebimento da cota
mínima correspondente a 5,5% do montante de 114 do produto da
arrecadação do ICMS", ou seja, aqueles 25% do bolo total que são
distribuídos aos municípios; de cada R$100,00 que o Estado arrecada de
ICMS, 25% são, portanto, do município.

E o que o Deputado Arnaldo Penna deseja? Ele deseja que o art. 40 da Lei
n° 12.428, a chamada Lei Robin l-lood II, que trata da distribuição da parcela
do ICMS pertencente aos municípios, que dispõe no seu art. 1 0 que a partir
de 1 011198 os municípios mineiros terão de comprovar que não concederam
isenção indiscriminada do IPTU e do 155, para os fins de recebimento da
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cota mínima correspondente a 5,5% do montante de 114 do produto da
arrecadação do ICMS T distribuídos em valores iguais para todos os
municípios do Estado..., ou seja, no seu projeto ele advoga a tese de que
nenhum município mineiro pode ficar fora desse principio.

Então, a dilatação do prazo para 1011199 é oportuna, uma vez que a
esmagadora maioria dos municípios não possui ainda um código tributário
municipal atualizado ou uma legislação específica discriminando a cobrança
do IPTU ou ISS, bem como as isenções desses impostos de competência
municipal. Sabe-se, ainda, que 97 municípios foram recentemente criados
pelas Leis n°s 12.030, de 21112195, e 12.050, de 29112195, e sequer tiveram
tempo de editar toda a legislação necessária ao seu regular funcionamento.

Isso é verdadeiro, e podemos relembrar a lei que emancipou os 97 novos
municípios mineiros. Todos eles comemoraram o primeiro ano de
implantação há pouco tempo. Alguns até o final do ano estarão
comemorando o seu primeiro ano de emancipação. E nós sabemos que a
maioria esmagadora desses 97 novos municípios, criados pela Assembléia
Legislativa de Minas há dois anos, realmente não conseguiu ainda elaborar
seu código tributário. Muitos deles estão trabalhando com códigos dos
municípios remanescentes, e é salutar que cada um desses novos
municípios tenha o seu código tributário. Portanto, é muito importante esse
projeto de lei, e é exatamente por isso que solicitamos a mudança na ordem
da pauta.

Esse projeto do nosso ilustre Deputado Arnaldo Penna, publicado no
"Minas Gerais" de 31112196 e no "Diário do Executivo" na pág. 1, altera,
então, a Lei n° 12.040, de 28112195, que dispõe sobre a distribuição da
parcela do ICMS pertencente aos municípios.

Foi publicado o projeto na seguinte forma: "O povo do Estado de Minas
Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte lei: Art. 1 0 - O art. 30 da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995,
fica acrescido dos seguintes § 1 0 e 20. § 1°- Com relação às operações de
circulação de energia elétrica, entende-se como estabelecimento de usina
hidroelétrica as áreas ocupadas pelo reservatório de água destinado à
geração de energia pela barragem e suas comportas, pelo vertedouro,
condutos forçados, casa de máquina e subestação elevatória". E importante
dizer, principalmente para aqueles Deputados que atuam naqueles
municípios energéticos, que o mais importante no art. 3 0 foi a inclusão do
lago, ou seja, o reservatório de água passou a fazer parte da concepção de
usina. Antes da promulgação dessa lei, o reservatório de água não fazia
parte. Portanto, levava-se em conta apenas o lugar onde estavam
localizadas as máquinas. Todos os outros municípios que faziam parte da
bacia hidrográfica daquela usina estavam excluídos do benefício do ICMS da
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energia. Em uma decisão sábia, o Deputado Arnaldo Penna inclui, portanto,
o lago. Lembro-me, quando era Secretário de Assuntos Municipais o nosso
companheiro Deputado José Militão, de que tomamos a iniciativa de levar-
lhe as dificuldades que viviam alguns municípios do Triângulo mineiro que
tiveram suas terras alagadas e necessitavam ser incluídos no lago, porém
não foi possível fazê-lo naquele momento. Hoje, com a votação desse
projeto de lei, especificamente de seu art. 30, teremos, então, incluído na
concepção de usina hidroelétrica o lago. Assim, passa-se a incluir todos os
municípios que fazem parte daquele processo de inundação de terras na
concepção de usina hidroelétrica, possibilitando-lhes receber os benefícios
oriundos do ICMS da geração de energia. Portanto, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, essa é a razão que me levou a apresentar este requerimento
pedindo a alteração da pauta de nossos trabalhos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Raul Lima
Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus
senhores e minhas senhoras; tenho procurado uma oportunidade para
assomar a esta tribuna para manifestar a minha posição a respeito dos
projetos de nosso Governador.

Quero parabenizar todos os membros da Casa, todos os partidos que
discutiram, procuraram esgotar o assunto, negociaram positivamente para
que fossem votados os projetos do Governador Eduardo Azeredo. Mas o
nosso partido, o PDT, parece não ter tomado, ainda, nenhuma decisão. Por
essa razão, quero parabenizar S. Exa., o Governador do Estado, pela
iniciativa, pela demonstração de querer melhorar a condição do nosso
Estado.

Entretanto, Srs. Deputados, no exame puro, este Deputado não pode
concordar, com todo o respeito, com a equipe que instigou S. Exa. a propor o
aumento do IPVA de 3% para 4%. Se não concordo com isso, é porque sei,
Srs. Deputados, que seremos julgados pela História, mas muito mais por
Deus, pelo exercício desse ministério, não livremente, porque, onde há
liberdade, há a ação do espírito para as boas leis. E nós cremos que houve
total liberdade no coração de cada Deputado, pois creio que cada coração
sonda a si mesmo, e eu sondo o meu: sou contra o aumento de impostos
neste País. Chega. Está nas Escrituras que todo governo amigo de impostos
desgraça a sua nação. Sei que a proposta de S. Exa., quando a equipe a fez,
foi no sentido de passar esse imposto, ou de penalizar, talvez, apenas a
classe média ou os possuidores de automóveis deste Estado. E, se isso faço,
é porque sei que as soluções para o nosso País não estão nos impostos mas
em preparar este povo para usufruir das suas bênçãos, do seu solo e de suas
riquezas.



85
Foi publicado que as gemas que saem daqui por via de contrabando

chegam a valer US$5.000.000.000,00. Devemos cobrar impostos daqueles
que usufruem do subsolo; nosso rico minério deve ser vendido a preço
competitivo, e o imposto recolhido certo.

Pensa-se em privatizar as nossas estradas; por que, então, aumentar
imposto? A classe média defendeu o Secretário, dizendo que eu não tive
tempo porque me cortaram o aparte. Com todo o respeito, eu respeito o meu
Secretário, e a minha casa votou em S. Exa., o Sr. Governador, que é o meu
Governador. Vamos ao debate para a aprovação ou não. Não me
envergonho de mudar, porque não me envergonho de pensar. Tenho a
convicção de que S. Exa. também, se refletir, há de compreender que não é
hora de aumentar imposto. Dizia o Secretário que são apenas 3 milhões que
receberão essa taxação, que chega à beira até dos 40% de aumento. Pensa
que é pouco? São 37%. Mais imposto! Este é o nosso grande problema: nós
varremos para debaixo do tapete e permitimos que essa farsa aumente,
porque, ao aumentar o imposto, apenas diminuímos a possibilidade de a
taxa do consumidor aumentar. Já até exortamos a diminuição da taxa dos
que consomem com mais impostos. Sei da intenção de bom coração de S.
Exa. Procuramos discutir isso no partido muitas vezes, procurando os lideres
para nos informar, mas, talvez, porque o nosso companheiro Alencar da
Silveira Júnior seja muito ocupado, nunca conseguimos.

Ouvimos falar que temos liberdade, isso é muito bom. Por isso peço aos
companheiros que compreendam que nós estaremos em debate a respeito
do IPVA, porque mais imposto não vai resolver, até porque, no Brasil, nunca
os impostos são usados naquilo a que se propõem. Haja vista o CPMF, que
foi até perpetuado agora. Mas a saúde piorou. Será que esses impostos
melhorarão as nossas estradas? Parabenizo os que pensam com o
Governador, que, pelo menos, tem uma equipe mais evoluída.

Questões de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, solicitaria que V. Exa.

encerrasse de plano a reunião, porque não existe número para a votação do
requerimento.

• Deputado Ajalmar Silva - Recomposição, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - A Presidência vai promover a recomposição do

quorum". Com a palavra, a Sra. Secretária, para que proceda à chamada
dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados, portanto, há

"quorum" para votação e continuação dos trabalhos. Em votação, o
requerimento do Deputado Anderson Adauto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o
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requerimento.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.478197, do Governador do
Estado, que altera dispositivos da Lei n°11 .406, de 2811194, e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com
as Emendas n

u
s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina por sua aprovação com as Emendas n u
s 1 e 2, da

Comissão de Administração Pública. No decorrer da discussão, foram
apresentadas ao projeto as Emendas nus  a 5, do Deputado Hely Tarqüínio;
a Emenda n°6, do Deputado Paulo Piau, e a Subemenda n° 1, do Deputado
Gilmar Machado, à Emenda n°2. Urna vez que o prazo constitucional de 45
dias para apreciação do projeto por esta Casa encontra-se esgotado, a
Presidência designou como relator o Deputado Amaldo Penna, para emitir
parecer sobre as emendas e a subemenda, nos termos do art. 211 do
Regimento Interno. A Presidência indaga de S. Exa. se se encontra em
condições de emitir seu parecer ou fará uso do prazo regimental.

• Deputado Amaldo Penna - Estou em condições, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o relator, Deputado Arnaldo Penna.
• Deputado Arnaldo Penna - (- Lê:)

"PARECER SOBRE EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.476/97
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.478197, do Governador do Estado, altera dispositivos
da Lei n° 11.406, de 2611194, e dá outras providências.

O projeto, que tramita em regime de urgência, foi distribuído às Comissões
de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e, em reunião conjunta, recebeu parecer
favorável a sua aprovação com as Emendas n

u
s 1 e 2.

Esgotado o prazo regimental, o projeto foi incluído em ordem do dia e
recebeu as Emendas n

u
s 3 a 6 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, sobre as

quais passamos a emitir parecer.
Fundamentação

As Emendas n
u
s 3 a 5 foram apresentadas pelo Deputado Hely Tarqüínio.

A Emenda n° 3 propõe seja instituída na Fundação Ezequiel Dias - FUNED -
a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços - GIEFS - para
seus servidores, a exemplo do que já ocorre na Fundação HEMOMINAS e
na FHEMIG desde o ano de 1994.

A Emenda n° 4 tem por escopo garantir para os servidores da Fundação
Ezequiel Dias - FUNED - o pagamento do prêmio de produtividade, efetuado
durante o período de 1 0111195 até a data de hoje.

Já a Emenda n° 5 pretende autorizar a FUNED a contratar profissionais da
área da saúde, em caráter temporário, até o provimento dos cargos a serem
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criados em número correspondente.

Acolhemos as Emendas n°5 3 e 4, a primeira, na forma da Subemenda no
1, que apresentamos ao final deste parecer, por entendermos que se trata de
medidas justas e oportunas. Com efeito, os serviços prestados pela FUNED
são tão relevantes quanto os prestados pela HEMOMINAS e pela FHEMIG, e
seus servidores são tão qualificados quanto os destas fundações. A FUNED
já vem pagando com recursos próprios um prêmio de produtividade como
forma de estimulo a seus servidores, o que refletiu positivamente no
desempenho dos serviços da Fundação, notadamente na produção de
medicamentos. Sendo assim, nada mais justo que estender aos servidores
da FUNED o tratamento dispensado aos da HEMOMINAS e da FHEMIG.

Com relação à Emenda n° 5, não obstante a importância de que se
reveste, reconhecemos que o momento não é propício para novas
contratações de pessoal e que, em vista da instituição da GIEFS, proposta
para os servidores da FUNED, esta poderá contar com seu quadro de
pessoal até que seja realizado concurso público para provimento de cargos,
razão pela qual deixamos de acolhê-la.

A Emenda n° 6, do Deputado Paulo Piau, objetiva acrescentar dispositivo
alterando a Lei n° 10.336, de 28112190, no que conceme à concessão de
pensão para beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM. Também deixamos de acolhê-
la, uma vez que trata de matéria complexa e que implica aumento
considerável de despesa sem indicação dos recursos correspondentes.

Finalmente, a Subemenda n° 1, do Deputado Gilmar Machado, à Emenda
n° 2 pretende estender a GIEFS aos servidores em exercício na Escola de
Saúde de Minas Gerais. Esclarecemos que a referida subemenda ficará
prejudicada em virtude da Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, que tem o
mesmo objetivo.

Conclusão
Concluímos, pois, pela aprovação da Emenda n° 3, na forma da

Subemenda n° 1, pela aprovação da Emenda n° 4, pela rejeição das
Emendas n°s 5 e 6 e pela prejudicialidade das Emendas n°5 2 e 3 e da
Subemenda n° 1 à Emenda n°2.

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°3
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Fica instituída, a partir da data da publicação desta lei, a

Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços - GIEFS - no âmbito
da Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, inclusive no da Escola de Saúde de
Minas Gerais."."

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Anderson
Adauto solicitando votação destacada para as Emendas n°s 1 a 6 ao Projeto
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de Lei n° 1.478197.A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Sus. Deputados, solicitamos
a votação em separado de algumas emendas apresentadas, exatamente
porque entendemos tratar-se de emendas importantes que merecem urna
atenção toda especial por parte dos companheiros Deputados. Vamos,
entretanto, de início, discutir o projeto de lei em si.

Trata-se de um projeto do Governador do Estado, que ele diz ter a honra
de encaminhar a esta Casa.

O projeto contempla as alterações a serem introduzidas na Lei n o 11 .406,
de 2611194, destinada a assegurar o pagamento da Gratificação de Incentivo
à Eficientização do Serviço - GIEFS - aos servidores que efetivamente vêm
prestando serviços à Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Minas Gerais - HEMOMINAS - e à Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG -, cumprindo funções indispensáveis ao desenvolvimento
do trabalho que essas instituições realizam em benefício da sociedade. O
projeto autoriza, também, a direção da HEMOMINAS a recrutar 251
servidores sob o regime de contrato temporário de direito administrativo,
com vigência até 3113199, quando já terão sido realizados concursos públicos
para o preenchimento definitivo dos cargos respectivos.

Por se tratar de matéria urgente, ele solicita que seja apreciada com
observância ao disposto no art. 69 da Constituição do Estado e, obviamente,
renova ao nosso Presidente os seus protestos de elevado apreço e distinta
consideração.

O projeto, então, recebeu o n°1.478/97. Seu art. 1° dá aos arts. 111, 112 e
144- portanto, os senhores observem que ele pulou os arts. 113, 115 e 116
da Lei n°11.406, de 2611194 - a seguinte redação: oArt. 111 - Fica estipulada
a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços - GIEFS - para o
servidor em efetivo exercício na Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS - e na Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG". Portanto, observem os senhores que no
art. 111 ele institui a GIEFS apenas para o servidor em efetivo exercício na
HEMOMINAS e na FHEMIG, ficando de fora os servidores que não estão em
efetivo exercício.

Art. 112- A GIEFS, que é a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos
Serviços, será atribuída mensalmente aos servidores pertencentes ao quadro
de pessoal ou alocados, à disposição das Fundações referidas no artigo
anterior e que nelas estejam em efetivo exercício, a partir de indicadores e
critérios de avaliação, a saber...". Portanto, antes de chegarmos aos critérios
de avaliação...
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O Sr. Presidente - A Presidência comunica ao Deputado Anderson Adauto

que seu tempo encontra-se esgotado.
O Deputado Anderson Adauto - Certo, Sr. Presidente. Darei continuidade à

minha fala quando for encaminhar os destaques de cada uma das emendas
para as quais solicitei destaque.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Gilmar
Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos
aqui para o encaminhamento desse projeto e gostaríamos de elogiar o
Deputado Arnaldo Penna, pois, na elaboração do seu relatório, ele foi
sensível a um pequeno problema que havia na matéria. Como muito bem ele
colocou no seu relatório, a gratificação para os servidores da HEMOMINAS e
da FHEMIG é apenas uma extensão de algo que já ocorria na FUNED. Ao
mesmo tempo, ele acatou uma emenda nossa, por meio de uma
subemenda, na qual estende tal gratificação aos servidores em efetivo
exercício na Fundação Ezequiel Dias e também na Escola de Saúde de
Minas, que, no nosso entendimento, realizam um importante trabalho, pois
tais servidores, embora desempenhem praticamente serviços semelhantes,
estavam sendo penalizados. Portanto, no nosso entendimento, essa
emenda, que foi acolhida, veio fazer essa correção, aperfeiçoando e
melhorando esse projeto.

Assim, em virtude disso, é que a nossa Bancada estará votando
favoravelmente a esse projeto, já que nas Comissões de Fiscalização
Financeira e de Administração Pública, ele recebeu duas emendas que
tiveram o objetivo de melhorá-lo. Nesse sentido, gostaríamos apenas de
ressaltar o nosso voto favorável, a justificativa, ou seja, por que estamos
votando nesse projeto e, logicamente, na emenda, que foi acolhida e se

Z	transformou na Subemenda n° 2, no relatório do Deputado Arnaldo Feriria.
?	Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo destaques. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1, destacada, 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° 3, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. A Presidência informa ao Plenário que,
com a aprovação dessa subemenda, ficam prejudicadas a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 2, a Emenda n°2 e a Emenda n° 3. Em votação, a Emenda n°4,
destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda n° 5, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os
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Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n°6, destacada, que recebeu parecer pela
rejeição. Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Anderson
Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, antes de ler a emenda,
gostaria de concluir a leitura do art. 112. Eu estava entrando na questão dos
critérios de avaliação para os servidores que teriam condições de receber o
GIEFS. São os seguintes os critérios de avaliação: 1) o desempenho
constitucional vinculado a metas de produtividade e de qualidade na
prestação de serviço pelas unidades administrativas; 2) a participação
individual do servidor vinculada ao seu esforço para consecução das metas
mencionadas no inciso anterior à sua qualificação e à quantidade de trabalho
efetivamente prestado". O art. 113 ficou fora da proposta remetida pelo
Executivo. O art. 114 define que o processo de avaliação deverá observar
ainda as seguintes diretrizes: integração nos níveis institucional e individual,
e que deverá observar também a questão da continuidade e da participação.
O art. 115 diz que a apuração formal da avaliação servirá de base para
cálculo da GIEFS nos meses subseqüentes ao processo mencionado no
artigo anterior. Ou seja, a apuração formal dessa avaliação só irá servir de
base para o cálculo da GIEFS nos meses subseqüentes ao processo
mencionado no artigo anterior que diz que o processo de avaliação deverá
observar ainda a seguinte diretriz: "No nosso entendimento, a integração nos
níveis institucional e individual, juntamente com a continuidade e a
participação, que são exatamente os itens 1 a 3 do art. 114, que faz com que
esse cálculo da GIEFS seja então atendido, de acordo com os critérios do
artigo anterior. O art. 116 diz que farão jus à gratificação os servidores cujo
desempenho no período apurado pela avaliação...".

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Anderson Adauto
que o seu tempo encontra-se esgotado.

O Deputado Anderson Adauto - Está certo, Sr. Presidente. Continuarei a
leitura dos outros artigos no momento em que me for permitido fazer o
encaminhamento da votação de outra emenda destacada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Paulo
Piau.

O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, quero simplesmente registrar a
nossa preocupação com alguns casos especiais, que são poucos em Minas
Gerais, mas que dariam cobertura à reserva da PMMG, comparando com o
que acontece com o Exército brasileiro. Muitos militares da reserva do
Exército, às vezes com muito tempo ainda de vida, encontram-se acamados,
precisando que uma filha tome conta deles. E essa filha não tem qualquer
possibilidade de se treinar, de se capacitar no trabalho e, às vezes, isso
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acontece durante 10, 20 ou mais anos. São casos especiais que acontecem
no Estado de Minas Gerais.

Sabemos muito bem como estão as finanças da Previdência. Sei que o
Governo talvez esteja entendendo pelo lado do caixa da Previdência, mas é
uma questão de justiça. Defendemos a pensão, muito mais restritiva do que
acontece no Exército, que realmente dá pensão - relativa àqueles da reserva
que venham a falecer - para filhas, inclusive filhas casadas e filhas
empregadas. E a nossa emenda dá direito simplesmente a filhas não
casadas e não empregadas e que tiveram essa condição, de passar a sua
vida cuidando do próprio pai. A emenda era nesse sentido. E um caso de
justiça. São poucos casos em Minas Gerais, e gostaríamos de ver essa
emenda aprovada, para corrigir essa injustiça.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 6. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.478197, com as
Emendas n°s 1 e 4 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3. À Comissão de
Redação.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei n° 13.482, que assegura ao consumidor o pleno atendimento nos
serviços médico-hospitalares prestados pelas empresas que especifica. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto.
Com a palavra, para discutir, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. (- Pausa.)
Na sua ausência, com a palavra, para discutir, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, estamos
aqui para discutir esse veto. Esse projeto é de nossa autoria e foi vetado
pelo Governador do Estado. No nosso entendimento, um dos maiores
problemas que estamos enfrentando no nosso Pais é a assistência à saúde.
E em especial, hoje, um dos grandes problemas que enfrentamos diz
respeito aos planos de saúde. Hoje, os planos de saúde fazem convênios,
fazem acordos e, posteriormente, quando as pessoas de fato mais precisam,
quando se encontram com problemas nos hospitais, os planos de saúde
colocam uma série de restrições para o atendimento a essas pessoas.

Entendemos que a Assembléia Legislativa e o povo de Minas, através de
seus representantes, não podem mais continuar fechando os olhos para o
que os planos de saúde estão fazendo, não só no nosso Estado, mas em
nível nacional. Como podemos legislar e trabalhar apenas no âmbito
estadual - e fomos eleitos para isso -, precisamos tomar providências para
que os planos de saúde no nosso Estado possam fazer com que o cidadão
que paga tenha de fato um atendimento, porque é exatamente na hora mais
difícil que o indivíduo está passando que ele precisa da assistência. Ele
passa às vezes cinco, seis ou dez anos pagando um plano de saúde, e, na
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hora em que é acometido de uma doença, na hora em que precisa do
atendimento, o plano de saúde vem e diz que não cobre uma série de coisas
e deixa o indivíduo numa situação difícil. E a família, que já está vivendo um
drama em virtude dos problemas de saúde que algum parente está tendo, já
naquele momento difícil, ainda tem que conviver com mais esse problema,
porque o plano não cobre aquela doença, inclusive afetando a saúde da
pessoa. O indivíduo fica com tanto medo da conta que vai ter de pagar,
porque o plano de saúde não vai fazê-lo, que se agrava, inclusive, o seu
estado de saúde.

Entendemos que é preciso - e o projeto tenta assegurar que os planos de
saúde passem a cobrir todos os tipos de doenças. Não é possível que nós
continuemos com um código de saúde do início do século. Infelizmente,
algumas doenças do início do século, como a caxumba, o sarampo, e outras,
estão voltando agora, em virtude dos problemas que vivemos no País. O
nosso código de saúde não previa os tipos de doenças que estamos vendo
agora, em virtude de problema de trabalho, da nova tecnologia e da
robotização. Assim, temos novas doenças que estão aparecendo e que não
são cobertas hoje. Os planos de saúde estão se fechando, pois os aspectos
abordados no Código de Saúde se referem a uma situação de muitos anos
atrás. Tudo em detrimento dessas pessoas. Além disso, as pessoas que
estão numa faixa etária acima dos 50 e 60 anos, têm a maior dificuldade
para fazer um plano de saúde. Não interessa aos planos de saúde atender a
essas pessoas, que para eles só têm doenças e gastos. Agora, se essas
pessoas entram no mercado e pagam, inclusive, uma quota maior, elas têm
o direito ao atendimento.

O Congresso Nacional está discutindo a regulamentação dos planos de
saúde, essa matéria faz parte da pauta de convocação extraordinária feita
pelo Presidente da República. No entanto, não compreendemos por que o
Governador do Estado rejeita o nosso projeto e, ao mesmo tempo, deixa
sem atendimento e apoio as pessoas que dependem e precisam do plano de
saúde. Por isso, fizemos questão de vir à tribuna fazer esse
encaminhamento e um apelo aos Deputados e Deputadas desta Casa, para
que possamos avaliar a situação. Cada um aqui conhece a situação de
pessoas de sua região que estão enfrentando problemas com o plano de
saúde.

Estamos tendo hoje a oportunidade de apresentar uma proposta, uma
perspectiva para essas pessoas, através da derrubada desse veto. Pedimos
o apoio e o voto dos Deputados e das Deputadas para que, de fato,
possamos assegurar ao povo a garantia desse atendimento à população, por
meio do plano de saúde integral. Se ela paga, evidentemente que ela tem
esse direito. Segundo essa linha de raciocínio, solicitaria que os
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parlamentares refletissem e pensassem. Os planos de saúde estão
ganhando muito em cima do sofrimento de milhares de pessoas. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Anderson
Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente e Sus. Deputados, agora vou
pedir um pouco de paciência aos senhores, porque tenho uma hora para
falar. Creio que estou preparado para fazer o meu pronunciamento, usando
todo o tempo a que tenho direito. Peço ainda a compreensão dos nobres
companheiros, porque sei que é maçante fazer e atuar no processo de
obstrução, apenas lendo o projeto, as emendas e os pareceres. Mas acredito
que não fará muita diferença a alguns companheiros, exatamente porque já
vi...

• Deputado Raul Lima Neto - Peço um aparte, Deputado.
• Deputado Anderson Adauto - Pois não, Deputado.
• Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)- Nobre Deputado, V. Exa.

engana-se numa questão: ao pedir paciência aos Deputados. V. Exa. não
sabe que estamos todos interessados em ouvi-lo?

O Deputado Anderson Adauto - Apenas querendo complementar as minhas
palavras, dizia que não achava e não entendia minha atitude como
desrespeito ao Plenário, exatamente porque já vi alguns companheiros,
extremamente preparados a respeito de determinadas matérias, subirem até
essa tribuna e fazerem uma defesa extremamente veemente, extremamente
correta, extremamente profunda e, na maioria das vezes, não adiantou
absolutamente nada - nesse período de final de ano -, exatamente porque as
coisas não funcionam muito bem dentro daquela linha em que deveria
funcionar o parlamento, ou seja, de análise de matéria por matéria, mas são
outras ações, outros interesses que fazem parte do processo, e que nós
entendemos e compreendemos muito bem. Então, quero mais uma vez
desculpar-me com os companheiros pela forma com que estamos
desenvolvendo o processo hoje, mas prometemos, no decorrer do caminho,
até o final do ano; nos aprimorar. Dizem que nada como a prática, porque
vamos nos aprimorando com o tempo. Tenho 10 anos de mandato e nunca
participei de um processo de obstrução, é um processo novo na minha vida
parlamentar, mas acredito que talvez no terceiro ou no quarto dia já
estejamos mais bem preparados e possamos, talvez, trazer alguns
comentários no decorrer dos projetos que iremos procurar discutir com
extrema cautela e profundidade com os senhores. E nesses processos, quem
sabe, talvez possamos sair nós todos, o Deputado que lhes fala e os
senhores que estão a ouvir, dentro do principio do próprio Deputado que
solicitou o aparte - e eu, de forma educada permiti, porque não esperava que
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fosse um comentário da forma que foi -, exatamente porque eu também fico
aqui todos os dias ouvindo, de forma extremamente interessada, os
pronunciamentos do nobre Deputado, exatamente porque sei que é um dos
Deputados mais preparados desta Casa.

Pessoas, por exemplo, a menina que trabalha na minha casa -eu tenho TV
a cabo - ouvindo o nobre Deputado e Pastor, ficou realmente impressionada
com a sua capacidade de verbalização e perguntou-me quem era. Eu disse
que era um dos Deputados mais capazes, um dos Deputados que mais
entendem do processo legislativo, um dos Deputados mais preocupados em
avaliar com profundidade as matérias que são discutidas aqui na Casa e
disse também que, além de Deputado, ele era Pastor. Ela pediu-me,
encarecidamente, que arrumasse para ela o endereço da igreja onde ele é
pastor, porque ela gostaria, a partir daquele momento, de passar a
freqüentar a igreja do nobre companheiro Deputado. Então, eu fico muito
feliz...

• Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Um aparte, Deputado.
• Deputado Anderson Adauto - Não, eu gostaria de concluir o meu

pensamento...
(- Cruzam-se os apartes.)
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nós estamos numa Casa

parlamentar, tenho a convicção de que V. Exa. vai...
• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente...
• Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Presidência informa

ao Deputado Raul Lima Neto que não é permitido debate paralelo.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - O tom irônico com que S. Exa.

se referiu...
(- Cruzam-se os apartes.)
O Deputado Anderson Adauto - ...cassar a palavra de um companheiro.

Bom, então ela me disse que gostaria muito de freqüentar a igreja do nobre
Deputado Pastor, e eu acabei me esquecendo, mas gostaria de aproveitar a
noite de hoje, na saída, exatamente para ver a possibilidade de o Deputado
fomecer-me o endereço da igreja, a fim de que eu possa transmitir à menina
que trabalha na minha casa, para que ela possa, então, freqüentá-la. Tenho
a certeza de que ela e todas as outras pessoas que convivem com V. Exa. e
escutam os sermões do nobre Deputado saem de lá tremendamente
enriquecidos. Então, eu gostaria muito...

• Deputado Raul Lima Neto (Em aparte.) - V. Exa. dá-me um aparte?
• Deputado Anderson Adauto - Se for para me dar o endereço da igreja,

permitirei o aparte. Se não for, gostaria que V. Exa. interviesse no processo.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Com todo o prazer, darei o

endereço a V. Exa: No momento em que dizia, em tom de brincadeira, mas
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sério, que estávamos aqui para ouvi-lo, queria afirmar que todos
compreendemos que o processo de obstrução é um processo normal na
democracia, na república. Em nenhum momento denegrimos a sua imagem,
pois estava ouvindo atentamente. V. Exa. bem que poderia ir à igreja. Sou
um Pastor, fui Pastor durante 12 anos. Tive uma vida cristã e hoje sou
Deputado Estadual, com muita honra. Redigimos três projetos que foram
aprovados e regulamentados: o projeto que originou o Código da Pesca; o
projeto sobre o serviço 900, que vai agora ser sancionado por S. Exa., que
anunciou a toda a imprensa; e o que cria a APA de Pandeiros. A Comissão
de Meio Ambiente, esta Comissão... Não fiz ainda o meu pronunciamento.
Quem dera V. Exa. fosse transparente. Vou lhe dar um endereço, sim.
Procure a sua igreja, seja um cristão.

O Deputado Anderson Adauto - Na minha terra, diz-se o seguinte: Quem
fala o que quer se arrisca a ouvir o que não deseja. E muito importante que
os companheiros saibam se conduzir. Na minha linha de raciocínio, procurei
responder à altura o aparte que me foi solicitado. Foi uma pena. Não tenho
como passar o endereço da minha igreja para a menina que trabalha na
minha casa, exatamente porque ela não solicitou o endereço da minha
igreja, mas o endereço da igreja de V. Exa.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Com muita honra. A igreja a que
pertenço é a Igreja Batista da Convenção Batista Nacional, Igreja Batista do
Príncipe da Paz, na Rua Paracatu, 62, Barro Preto. Uma igreja batista,
excelência, é um governo congregacional, onde o poder soberano é exercido
pela assembléia. A Constituição americana é a réplica do Estatuto Batista.
Ela tem como manual prático a Bíblia e a democracia, com um governo do
povo, porque Deus nos fez à sua imagem e semelhança, e, em cada cabeça,
uma sentença na multidão. Os pensamentos, os conselhos e as sábias
decisões. Por isso esta Casa parlamentar respeita o processo de obstrução.

• Deputado Anderson Adauto - Muito obrigado, Deputado.
• Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Anderson Adauto

que, de acordo como art. 159 do Regimento Interno, o Deputado não poderá
desviar-se da matéria em discussão.

O Deputado Anderson Adauto - Utilizei apenas os minutos iniciais, não
imaginando que fosse demorar tanto apenas para poder pedir a
compreensão dos companheiros. O projeto se iniciou na Casa, sendo um
projeto do nosso companheiro Deputado Gilmar Machado, que assegura ao
consumidor o pleno atendimento dos serviços médico-hospitalares prestados
por empresas privadas ou de intermediação. (- Lê:)

"Art. 10 - As empresas de seguro-saúde, empresas de medicina de grupo,
cooperativas de trabalho médico ou outras que atuem sob a forma de
prestação direta ou intermediação dos serviços médico-hospitalares e
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operem no Estado de Minas Gerais ficam obrigadas a garantir o atendimento
a todas as enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças
da Organização Mundial de Saúde - OMS -, não podendo impor restrições
quantitativas ou de qualquer natureza."

Bem, o projeto, então, procura englobar todas as empresas de seguro-
saúde, de medicina de grupo e cooperativas. Está, portanto, incluída no
projeto do Deputado Gilmar Machado a UNIMED. A UNIMED, que é a
cooperativa de serviço médico, vem ajudando a regulamentar o mercado de
assistência médica à população, principalmente aos trabalhadores, através
de convênios.

Tive a honra, um pouco antes de exercer o meu primeiro cargo público -
que foi o de chefe de Gabinete da Prefeitura de Uberaba, antes do processo
eleitoral de 1982, momento em que ganhamos a eleição-, de ser funcionário
da UNIMED. Portanto, desde essa época, acompanhei a forma como ela
iniciou os seus trabalhos e deu seus primeiros passos na prestação de
assistência médico-hospitalar no nosso País.

Começou pequenininha, como outras grandes empresas começaram, mas
com uma diferenciação básica e elementar no que diz respeito ao setor de
saúde. Enquanto as empresas de prestação de serviço médico, hospitalar e
odontológico têm por norma fazer a prestação de serviços através da
contratação de profissionais liberais, médicos e dentistas, os médicos
entenderam que esse principio da medicina de grupo violentava o princípio
elementar da livre escolha, pois não permitia ao usuário usar um direito
elementar em convênio, que seria exatamente o da livre escolha. Então,
nasceu a UNIMED para fazer frente à medicina de grupo, que, naquela
época, já exercia uma grande influência. Prova disso é o projeto de lei que
está hoje no Congresso Nacional para ser regulamentado. Sabemos das
dificuldades que alguns Deputados estão tendo para a aprovação desse
projeto, exatamente porque, segundo informações, as empresas de medicina
de grupo conseguiram emplacar todos os seus pleitos no processo de "Iobby"
que fizeram junto ao Congresso. E, a partir daí, o projeto lá está tramitando a
toque e a passos de tartaruga.

Concluindo essa parte, então, a UNIMEO começou com os planos
familiares, mas iniciou, depois, os planos na área empresarial, fazendo
convênios que poderiam ser do tipo global ou restritivo.

Surgiram, depois, algumas doenças que, para serem tratadas, exigem uma
soma de recursos muito grande, como é o caso da AIOS, e a maioria
absoluta das empresas de medicina de grupo se recusaram a fazer esse
tratamento, se recusaram a prestar esse serviço, exatamente pelo alto custo
da assistência médica, por exemplo, em casos de doenças de coração,
dependendo do nível da insuficiência cardíaca, e outras doenças também,
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como é o caso da AIDS, que mencionamos anteriormente.

Continuando, o Deputado Gilmar Machado, em seu art. 2 0, diz o seguinte:
(-Lê:)

"Art. 20: O não-cumprimento dos preceitos desta lei importará aos
infratores uma multa de 2.000 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas
Gerais - UPFMGs -, vigentes à época da data da infração, aplicando-se em
dobro em caso de reincidência, a qual será recolhida aos cofres públicos".

Valeria a pena um exame mais acurado da lei por parte dos nobres
Deputados, principalmente do art. 20 desse projeto de lei, exatamente porque
o artigo reza aquilo que obrigatoriamente é a única alternativa que temos
para fazer cumprir alguma coisa, ou seja, a multa.

Dizem que a parte mais sensível do como humano é exatamente o bolso.
E é exatamente com a aplicação de multas pesadas - multas que, no caso
de reincidência, seriam cobradas em dobro - que encontramos condições de
fazer com que determinadas coisas sejam cumpridas, coma é o caso das
empresas de medicina de grupo, das cooperativas de trabalho médico ou de
outras que atuam sobre a forma de prestação direta ou intermediação dos
serviços médico-hospitalares no Estado de Minas. Como não existe
nenhuma lei regulamentando, entendi a intenção do nobre Deputado Gilmar
Machado, que é exatamente fazer com que houvesse o cumprimento desses
preceitos, que é exatamente fazer o. óbvio. Ora, caros Deputados, se essas
empresas, quando prestam serviço, são restituídas pela prestação dos
serviços, nada mais justo, correto e natural que votásssemos
favoravelmente. Houve por parte da Assembléia Legislativa o entendimento
de que devíamos aprovar o presente projeto de lei. E ele foi aprovado.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - V. Exa. está expondo uma
questão em cujo mérito acredito; não só esta Casa, mas qualquer cidadão
estaria de acordo com V. Exa. Acho que o Deputado Gilmar Machado,

?	quando pretendeu, através do seu projeto, determinar às empresas
seguradoras de saúde a obrigação de prestar aquele tipo de tratamento,

.	nada mais fez do que retratar o sentimento comum. Entretanto, existem
normas que são de natureza estadual, federal, e outras, até de natureza

o municipal. E V. Exa. sabe que a adesão a esses planos é um contrato que se
celebra, e o contrato se rege por uma legislação própria, que é uma
legislação federal. Acho que V. Exa., com toda a clareza com que se expõe,

:	iria dizer que o projeto é bom, mas infelizmente não caberia ao Estado hoje
estabelecer normas para a atuação de um plano de saúde dentro do território

c do Estado, porque são normas de natureza contratual, que dependeriam de
uma legislação federal para que pudessem ser acolhidas pelo Governo do
Estado.

Acho que estaria completado o raciocínio em relação à exposição de V.
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Exa., que, tenho certeza, é uma exposição para esclarecer, alertar a Casa no
momento do seu voto, e V. Exa. não quer outra coisa além disso, ou seja,
esclarecer devidamente os companheiros desta Casa, para que S. Exas.
possam manifestar o seu voto favorável ou contrário ao veto oposto pelo
Governo do Estado ao projeto do Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Anderson Adauto - Agradeço. Foi exatamente nessa linha de
raciocínio que o Governador do Estado, Eduardo Azeredo, expõe as razões
do veto. Entre outras coisas, ele diz que recebeu da egrégia Assembléia
Legislativa, para sanção, a Proposição de Lei n o 13.482, que assegura ao
consumidor o pleno atendimento nos serviços médico-hospitalares prestados
pelas empresas que especifica. A proposição de lei - estou lendo as razões
do veto do Sr. Governador - em foco resultou de aprovação de projeto de lei
da iniciativa do Deputado Gilmar Machado. Afirmando ser elogiável o
propósito do autor do projeto e elevado o alcance da medida proposta, ele
diz que se viu na contingência de ter que negar o seu assentimento por
razões de ordem constitucional. E justifica dizendo que a pretendida lei tem
como fim próximo e imediato não a saúde individual, que lhe constitui
finalidade remota, objetivo final, mas relações de natureza contratual entre
as empresas prestadoras de serviço médico e o consumidor. E isso é
matéria da competência legislativa privativa da União, como se vê no art. 22,
§ 1 0 , da Constituição da República. Diz a lei que o consumidor não ficará,
todavia, desprotegido, pois existe a Lei Federal n° 8.078, de setembro de
1990, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, elaborado exatamente
com base no art. 5°, XXXII e CLXX, da Constituição Federal e no art. 48 de
suas disposições transitórias, sem falar no projeto de lei que regulamenta os
planos de saúde, em tramitação no Congresso Nacional e já aprovado na
Câmara dos Deputados.

Então, exatamente por esses motivos expostos, ele deixa de sancionar a
Proposição de Lei n° 13.482 e a devolve à Assembléia Legislativa, para
reexame. O art. 30 da lei do nobre Deputado diz que "esta lei será
regulamentada em 60 dias". O art. 40 diz que "esta lei entrará em vigor 90
dias após a sua publicação". E o art. 50 revoga todas as disposições em
contrário, O Deputado foi muito feliz em sua exposição de motivos, porque
enumera algumas situações, em alguns parágrafos, nas duas páginas de
justificações, a qual passarei a ler para os senhores: "A saúde constitui um
direito fundamental do cidadão, expressamente protegido na Carta Magna,
nos arts. 60 e 196. E também um direito básico do consumidor, previsto no
Código de Defesa do Consumidor através da Lei Federal n° 8.078, de 1990,
art. 60 , 1. Alheio às disposições legais e constitucionais, o cidadão observa
cotidianamente o caos pelo qual passa a saúde pública, com manchetes
diárias de desvio dos recursos públicos, desativação de leitos, insignificantes
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salários, consultas e cirurgias efetuadas pelos profissionais às custas do
SUS, entre outras mazelas que envergonham a Nação".

Portanto, desses três primeiros parágrafos da justificação de seu projeto de
lei, no primeiro e no segundo o Deputado deu as razões para que o
Governador pudesse vetar o seu projeto.

No terceiro, ele começa, então, a fazer as constatações sobre a situação
na área da saúde. Começa, então, num primeiro momento, dizendo que,
alheio às disposições legais e constitucionais, o cidadão observa, no seu
cotidiano, o caos pelo qual passa a saúde pública. Constata, também,
através das manchetes diárias dos jornais, que o cidadão observa, nesse
cotidiano, o caos pelo qual passa a saúde pública, vendo, naturalmente, as
manchetes que são publicadas nos jornais, denunciando os desvios do
erário, a desativação de leitos, os insignificantes salários, consultas e
cirurgias efetuadas pelos profissionais do SUS, entre outras mazelas que
realmente envergonham a Nação. E à sombra desse quadro que procuro,
então, dar prosseguimento à exposição de motivos do Deputado Gilmar
Machado. Ele continua a sua exposição: exatamente à sombra desse quadro
caótico, noto um crescimento assustador da prestação de serviço médico
pelas empresas de medicina de grupo, cooperativas e outras que atuam na
prestação direta ou de intermediação desses serviços. Contudo, são
inseridas nos contratos cláusulas draconianas. Mas, antes de entrar na
questão das cláusulas, é importante mencionar que, no § 30, o Deputado
detecta, então, as causas do crescimento da medicina de grupo no nosso
Pais. Depois, constata o crescimento das empresas prestadoras de serviços
médicos, as chamadas empresas de medicina em grupo, e constata também
que houve um crescimento assustador delas, "Assustador" é o adjetivo que
ele procura, então, dar ao crescimento das empresas de medicina de grupo.
Ele constata, então, que cresceram não apenas as empresas de medicina de
grupo mas também as cooperativas, no caso, a UNIMED e a UNIODONTO,
que são as cooperativas mais conhecidas e que conseguiram, no decorrer
desses anos todos, uma projeção nacional. Além das cooperativas, ele
constata também que outras que atuam na prestação direta ou de
intermediação desses serviços, contudo, são inseridas nos contratos. Ai
vem, então, a abordagem do que acredito ser a causa principal que levou o
Deputado Gilmar Machado a apresentar este projeto: são exatamente as
cláusulas draconianas, que só permitem ao cidadão utilizar o plano enquanto
tiver saúde. Quando adoece, ele perde todos os direitos. Achei essa parte de
muita profundidade, exatamente porque ele coloca aqui, no § 3 0, que o
crescimento se deu nas empresas de prestação de serviço, nas cooperativas
e em outras, principalmente pelas cláusulas draconianas, as cláusulas que só
permitem ao cidadão utilizar o plano enquanto tiver saúde. Ou seja, o que
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leva, no nosso entendimento, o Deputado a apresentar este projeto de lei é
exatamente a constatação, aqui na segunda parte do quarto parágrafo da
sua justificação, que essas cláusulas, na maioria das vezes, levam em conta
as obrigações que o cooperado tem. Os direitos que o consumidor deveria
ter, em contrapartida às obrigações das empresas de medicina de grupo, são
anulados exatamente no momento em que ele mais necessita de assistência.
A verdade é que, muitas vezes, a doença constatada nos exames
preliminares não está incluída no seu plano de saúde.

Continuando, o Deputado Gilmar Machado diz que "lista-se entre as
exigências das empresas que o cidadão não adoeça em função de epidemia,
não adquira AIDS ou doenças infecto-contagiosas e crônico-degenerativas" e
por aí afora.

Ora, meus amigos, como um pai de família, no momento em que faz um
contrato com uma empresa de prestação de serviço médico, vai prever que
ele ou algum dependente do seu plano de assistência médico-hospitalar e
odontológica será acometido, no decorrer do contrato, de AIDS ou de uma
doença infecto-contagiosa qualquer?

Essas empresas de prestação de serviço médico têm uma lista de doenças
permitidas, vamos dizer assim, e muitas vezes não cobrem as que
garantem.

Não raro, nem é o trabalhador quem assina o contrato, mas, sim, a
empresa na qual trabalha. E, como dependente direto, está "proibido" de ser
acometido de qualquer doença infecto-contagiosa, inclusive a AIDS, que,
como demonstram levantamentos divulgados anualmente pela Organização
Mundial de Saúde, cresce de forma assustadora em todos os países,
inclusive nos Estados brasileiros, no Triângulo mineiro, na minha cidade e
em algumas pequenas localidades, nas quais nunca pensávamos que tal
coisa pudesse acontecer.

Questões de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, antes de dar

prosseguimento ao meu raciocínio e principalmente á defesa dos itens
colocados na justificação do Deputado Gilmar Machado, peço a verificação
do "quorum" ou até mesmo o encerramento, de plano da reunião, pois
parece-me que não temos número suficiente de Deputados para prosseguir
os nossos trabalhos.

O Deputado João Leite - Recomposição, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência determina seja feita recomposição de

"quorum" e solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados.
• Sr. Secretário (Deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados. Portanto, há

"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. Com a palavra, para
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continuar a discutir a matéria, o Deputado Anderson Admito.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, dando prosseguimento à
leitura da justificação do Deputado Gilmar Machado, ele acrescenta também
que "o ex-Presidente do Conselho Federal de Medicina, o médico Ivan
Moura Fé, foi simples e ao mesmo tempo completo ao afirmar, em entrevista
ao jornal "Folha de S. Paulo", que não existe meia saúde nem meia doença.
Saúde é integral. Com efeito, não se pode admitir que um cidadão pague por
vários meses e anos um plano de saúde e, no momento de utilizá-lo, receba
como resposta que não é possível tratá-lo, porque metade dos diagnósticos
apontam para infecção não coberta pelo convênio. Como se deve dirigir a
um paciente que se encontra em coma e dizer-lhe que deve sair da UTI
porque foi detectado que sua doença é AIDS, doença infecto-contagiosa,
infecto-degenerativa ou até mesmo preexistente, se, quando assinou o
contrato, o cliente leu que receberia atendimento até mesmo de helicóptero,
se preciso fosse, e que o levariam ao centro mais capacitado e mais
informatizado para atendê-lo".

Recentemente, no Estado de São Paulo, o Conselho Regional de Medicina
baixou uma resolução obrigando as empresas privadas a prestar os serviços
de atendimento médico sem restrições. Isso foi suficiente para uma
enxurrada de ações judiciais questionar a competência do Conselho para
editar a referida norma. Depois, ele procura justificar o seu projeto de lei com
base na Constituição Federal, que dispõe, no seu art. 197: "São de
relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público
dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e
também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado". Então, a
distribuição de competência entre os diversos membros da Federação para a
instituição de normas e controle sobre o serviço de saúde é explicitada no
a. 24 da Constituição, que reza: "Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção
e defesa da saúde". Ou seja, o art. 24 da Constituição reza que compete â
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
previdência social, proteção e defesa da saúde (inciso XII).

Na avaliação que fazemos, quis o Deputado Gilmar Machado fundamentar
o seu projeto de lei com o artigo da nossa Constituição Federal, que diz de
forma clara que cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente, ou seja, eles podem e devem legislar sobre previdência
social, proteção e defesa da saúde. O art. 24 da Constituição veda, então,
apenas aos municípios legislar sobre proteção e defesa da saúde.

E o que buscou o parlamentar Gilmar Machado no seu Projeto de Lei n°
846196? Apenas isso. De acordo com esse princípio de legislar sobre
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proteção e defesa da saúde, criar situações para que essa proteção e defesa
da saúde - sobre a qual, como reza o art. 24 da Constituição, de forma
absolutamente clara, compete aos Estados, ao Distrito Federal e â União
legislar de forma concorrente realmente, isto é, legislar tanto na defesa da
previdência social quanto na proteção e defesa da saúde - caiba de forma
absolutamente tranqüila aos Estados, também.

A nosso ver, a Assembléia Legislativa votou de forma correta, sob todos os
aspectos, no momento em que aprovou o Projeto de Lei n° 846196, do
Deputado Gilmar Machado, para que se pudesse ter uma melhoria na
proteção do serviço médico. Aqui é importante dizer que, já que o Estado
não está conseguindo prestar a assistência médica que deveria prestar à
população mineira, constituem-se, então, as empresas de medicina de
grupo, exatamente para prestar esse serviço de assistência médica,
odontológica e hospitalar à população, que pode usufruir, mediante
convênio, desse atendimento. Se o Governador não tivesse vetado o citado
projeto de lei, teríamos condições de atuar mediante essas cláusulas que o
Deputado procurou colocar no seu art. 20. Mas vamos ler antes o art. 1 0, para
quem já se esqueceu dele: 'As empresas de seguro saúde, empresas de
medicina de grupo, cooperativas de trabalho médico ou outras que atuem
sob a forma de prestação direta ou intermediação dos serviços médico-
hospitalares e que operem no Estado de Minas Gerais ficam obrigadas a
garantir o atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Código
Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde - OMS -, não
podendo impor restrições quantitativas ou de qualquer natureza".

No nosso entendimento, se o Governador tivesse se baseado no art. 24 da
nossa Constituição, que permite aos Estados, de forma concomitante,
concorrente, legislar sobre a proteção e a defesa da saúde, se S. Exa.
tivesse sancionado esse projeto de lei, teríamos então obrigado as empresas
de medicina de grupo, as cooperativas e outras empresas de prestação
direta ou de intermediação de serviços médico-hospitalares que operam em
Minas Gerais a atender a todos, ajudando, contribuindo e colaborando com o
Governo do Estado na prestação do serviço de saúde. Cabe ao Estado
atenderá população na área de saúde, mas sabemos que, por urna série de
razões que agora não se justificam ( ... )

O Governador perdeu uma excelente oportunidade para colocar outras
empresas colaborando e contribuindo com o Estado na prestação de serviço
médico-hospitalar e odontológico - que é uma obrigação precipua, primeira
do Estado, que, no entanto, não a vem cumprindo, e a cada dia que passa
esse atendimento fica pior. A partir do momento em que o Governador o
sancionasse, teríamos condições de ter aliados nessa missão de prestar
serviço médico-hospitalar e odontológico à população.
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Acreditamos que a Assembléia Legislativa compreendeu as razões que

motivaram o Deputado Gilmar Machado a apresentar o projeto. Como o
Governador não aproveitou o momento para sancioná-lo, a Assembléia
Legislativa tem essa oportunidade, no momento em que o estamos
discutindo. Vamos passar para a etapa da votação do veto, quando teremos
a oportunidade histórica de derrubá-lo e instituir essa parceria que é
perfeitamente possível, mediante a aplicação de multas pelo não-
cumprimento dos preceitos que esse projeto procura estabelecer. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, encerra-se a
discussão. Persistindo a falta de "quorum" para a votação, a Presidência
passa à discussão da matéria seguinte.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.483,
que dispõe sobre a valorização da língua portuguesa no Estado. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Com a palavra, para discutir o
veto, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Bom, vamos discutir agora as razões do
veto ao Projeto de Lei n° 991196. Esse projeto é do Deputado Hely Tarqüinio,
e teve como relatores os Deputados Amaldo Penna e Gilmar Machado,

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Eu gostaria de agradecer, em
primeiro lugar, o aparte e dizer que, em relação a esse projeto do Deputado
Hely Tarqüínio, nós, da Comissão de Educação, tivemos cuidado em
examiná-lo. No nosso entendimento ele vem contribuir. Também não
compreendi a razão do veto do Governador e vou votar contra ele, porque,
hoje, urna das questões fundamentais é a valorização da Língua Portuguesa.
Um dos grandes problemas que ternos enfrentado é exatamente a grande
quantidade não só nas escolas, mas também nas placas que temos
espalhadas e nos muros pintados, de erros grosseiros, que ferem a Língua
Portuguesa. O Deputado Hely Tarqüinio - que hoje acabou de se retirar, mas
com certeza vai fazer o encaminhamento da votação desse veto -, tentou,
com esse projeto, rediscutir conceitos, rediscutir essa questão, e fazer com
que tenhamos um processo de debate mais sério a respeito da preservação
da nossa língua. E é exatamente por isso que entendemos importante o
projeto que ele apresentou, discordando, ao mesmo tempo, das razões do
Governador. Hoje, as discussões que temos, a concorrência de outras
línguas, cujas influências recebemos, vêm, exatamente, penalizar e
prejudicar a nossa Língua Portuguesa. Então, estarei também encaminhando
o projeto e estaremos votando contrariamente a esse veto do Governador,
por entender que, ao apresentar o projeto, a intenção do Deputado Hely
Tarqüínio é a melhor possível, porque o objetivo claro dele foi exatamente



104
preservar a nossa Língua Portuguesa, estabelecendo que as escolas
deveriam ter uma preparação melhor, a fim de que pudéssemos gozar de
uma valorização importante da nossa língua materna. E é exatamente por
isso que gostaríamos de agradecer a V. Exa. a oportunidade de ter
participado do seu tempo de discussão, para extemar aquilo que pensamos a
esse respeito. Obrigado.

O Deputado Anderson Adauto - Agradeço ao Deputado o aparte e acredito
que após essas explicações do Deputado Gilmar Machado e com a leitura do
projeto, os nobres companheiros vão tomar conhecimento, de forma mais
detalhada, desse projeto de lei, sobre o qual, no nosso entendimento,
também não se justifica o veto do Governador. Esperamos que a Casa, no
momento em que vai analisar o veto, possa, então, fazer justiça a esse
projeto, derrubando o veto do Governador.

(- Lê o Projeto de Lei n°991/96, que foi publicado na edição de 19110196.)
Bom, o Deputado Hely Tarqüínio procura, então, em sua proposta, em seu

projeto de lei, fazer com que o Estado valorize e estimule o uso da língua
portuguesa no seu território. Ele diz isso de forma totalmente explícita no art.
1 0 . Para ser textual, diz o seguinte: "O Estado valorizará e estimulará o uso
da língua portuguesa em seu território nos termos desta lei." Portanto, no art.
1 0 do projeto de lei, o Deputado, de forma absolutamente clara, procura fazer
com que o Estado valorize e estimule o uso da lingua portuguesa no território
estadual, nos termos em que esse projeto define de forma tão clara.

No art. 20, expressa de forma extremamente clara, como fez no art. 1 0, o
respeito à valorização e ao estimulo do uso da língua portuguesa em seu
território, ao proibir termos ou expressões em língua estrangeira em textos
oficiais, em documentos que são elaborados por órgãos e entidades da
administração direta e indireta do Estado.

Ou seja, no texto do art. 20, o nosso ilustre Deputado Hely Tarqüinio diz
que o Estado valorizará o uso da língua portuguesa em seu território. Ele diz
textualmente no art. 20: "Fica proibido o uso de termos e expressões em
língua estrangeira nos textos dos documentos oficiais dos órgãos e entidades
da administração direta e indireta do Estado." Ou seja, no art. 2 0, o autor do
projeto de lei proíbe o uso de termos e expressões em língua estrangeira, em
qualquer texto ou documento oficial dos órgãos e entidades da administração
direta e indireta do Estado. E nesse mesmo artigo ele coloca um parágrafo
único por meio da qual procura complementar a sua intenção de proibir o uso
de termos e expressões em língua estrangeira. Ele admite, no parágrafo
único, que em determinadas ocasiões pode ser que o relator, no momento
em que vai formular um texto, documento ou norma oficial, em qualquer
órgão da entidade da administração direta ou indireta, não encontre uma
palavra em português que venha explicar melhor a sua intenção. Então, no
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parágrafo único, ele admite a possibilidade, a probalidade, a hipótese, ou
seja, ele entende ser perfeitamente possível que, no momento em que uma
autoridade pública estadual for formular um texto oficial, estando esta
autoridade tanto na administração direta ou indireta, faltando uma palavra
equivalente em português, possa ser usado o termo ou a expressão
estrangeira. De forma sábia, ele procura salvaguardar essa hipótese. E
nesse sentido acredito que o nobre relator não se refere apenas aos termos
em inglês, pois é exatamente nesta língua que são redigidos vários
documentos, principalmente documentos de cooperação técnica, comercial,
internacional, que são utilizados na língua inglesa. Ele poderia, no parágrafo
único, ter utilizado o termo "de língua inglesa", mas entende que nesse
processo de globalização em que vivemos, principalmente no que diz
respeito ao fortalecimento do MERCOSUL, pode perfeitamente ser
necessário utilizar a língua espanhola.

Ele abre um precedente, portanto, para que o documento e o texto oficial
possam ser complementados. Na falta de uma palavra, um termo, uma frase
ou uma expressão em inglês ou em outra língua estrangeira podem ser
utilizados. Ele não diz "em inglês ou em espanhol". Portanto, pode-se utilizar
também a língua francesa, se for o caso. Ou se se tratar da Grécia, por
exemplo, poder-se-ia perfeitamente usar a palavra grega. Mas ele deixa bem
claro, no parágrafo único, que só será permitido usar essa expressão
estrangeira na falta de equivalente em português.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Gostaria de aproveitar este
momento em que o projeto de lei do Deputado Hely Tarqúinio entra,
tentando resgatar valores fundamentais da nossa cultura e da nossa
sociedade. Acho que poderíamos até - não sei se este ano dará tempo, mas
talvez dê no ano que vem - pensar em algo parecido com o que a Câmara
Municipal de São Paulo fez nessa linha, estabelecendo multa para aqueles
que escrevem publicamente, no comércio ou onde quer que seja, palavras
erradas.

Então, acho que, além desse, que resgata a nossa cultura, poderíamos
pensar em outros, porque, infelizmente, já são comuns placas como: "Vende-
se casas", "Vende-se carros", quando não é a própria grafia que está errada:
onde seria "ç" colocam "s" ou "ss". Portanto, como estamos em um momento
de reflexão de um projeto de lei dessa natureza, com o qual estou de acordo,
quero dizer que acho que esse veto deve ser derrubado. Esse projeto vem
para resgatar. Depreende-se que estamos em um processo de globalização
e, em função disso, teremos que usar palavras americanas, palavras
francesas, mas acho que não podemos abrir mão de determinados valores.

Então, queria apenas contribuir. Sei que estamos em um processo de
obstrução, mas é oportuno fazer determinados questionamentos que são
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importantes para nós. Acho que o nosso ensino, nosso currículo escolar, já é
bastante deficiente e não fala da realidade. Os nossos alunos, muitas vezes,
conhecem muito sobre a Dinamarca ou outros países e não conhecem a
própria realidade. Muitas vezes eles vivem em uma cidade turística e não
conhecem nem os valores turísticos da região. Então, nessas questões de
cultura, os filhos da classe média, de modo geral, antes de conhecer o
próprio País e o próprio Estado, já querem ir à Disney, querem conhecer lá
fora. Assim, resgatar os valores da nossa cultura, da nossa história, da nossa
gente, as nossas tradições e riquezas naturais, tudo isso é algo que cabe a
nós também, enquanto políticos, enquanto parlamentares e homens
públicos, pois estamos aqui para criar normas de convivência para a
sociedade.

Agradecendo a V. Exa. pelo aparte, gostaria de fazer esse acréscimo.
O Deputado Anderson Adauto - Eu é que agradeço seu aparte. Quero dizer

que foi abordada a questão não apenas da valorização da língua, mas
também do nosso território, do conhecimento e do turismo.

Seria muito importante se todo brasileiro tivesse em mente a idéia de
conhecer, em primeiro lugar, o Brasil, nossas riquezas naturais, nossas
praias, nossa floresta amazônica, o rico pantanal do Mato Grosso do Sul, a
beleza do Sul do País, as grutas do Estado do Paraná, enfim, conhecer o
Brasil para que, apenas a partir dai, ele pudesse, então, conhecer outros
países. Seria bom se pudéssemos educar os nossos filhos com essa
mentalidade, ou seja, uma mentalidade primeira de brasilidade, não só na
língua, na questão cultural, na questão de conhecer o solo, mas,
principalmente, dando-lhes aquele sentimento de brasilidade que
percebemos que, muitas vezes, está-lhes faltando hoje. Seria um sentimento
de cidadania que levaria o indivíduo a ter a certeza plena do amor, da
afeição e, principalmente, da preocupação que ele tem com a sua terra, a
sua pátria, a sua nação. Pois não, Deputado.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Dentro dessa mesma linha de
raciocínio de V. Exa., queria aqui destacar algo que tem passado
despercebido por nós, brasileiros, e, de modo especial, pelos próprios
govemantes. Seria estimular o intercâmbio cultural, principalmente, entre os
latino-americanos. Temos conhecimento de muitas famílias norte-
americanas, européias, quer sejam francesas ou inglesas, que têm
trabalhado nessa direção. Elas têm estimulado o intercâmbio. Os nossos
jovens têm ido daqui para lá e vindo de lá para cá. Mas, com esse processo
de globalização, seria muito mais interessante que nós estreitássemos os
nossos laços com a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Chile, a Venezuela,
porque nós estamos no mesmo continente e precisamos nos aproximar,
estreitando os nossos laços. Estamos no processo do MERCOSUL e
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deveremos tender para a união da América Latina. Por que não nos unirmos
a toda a América Latina? Esse intercâmbio cultural seria importante. Muito
obrigado e parabéns pelo seu raciocínio.

O Deputado Anderson Adauto - Agradeço ao Deputado. Vou apenas ler o
terceiro artigo para encerrar a minha avaliação a respeito do projeto. Ele diz
que o disposto no artigo anterior aplica-se também a matéria publicada em
órgão oficial de comunicação, a matéria publicitária ou informativa paga
parcial ou integralmente pelo Estado, nome de próprio público ou placa de
identificação de obra ou serviço do Estado ou de que ele participe. No fim, o
item V inclui também texto de livro, jornal, revista ou outra publicação de
iniciativa pública ou privada.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Não há outros oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votação e estando

os vetos provocando o sobrestamento das demais proposições, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 17, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 1998

ATA

ATA DA 2282 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17112/97
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Dilzon Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: Ata - 2 a Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.482:
discurso do Deputado Gilmar Machado; manutenção - Votação, em turno
único, do Veto Total á Proposição de Lei n° 13.483; discursos dos Deputados
lbrahim Jacob e Hely Tarqüinio; rejeição - Votação, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.223197; discursos dos Deputados Anderson Adauto e Gilmar
Machado; requerimento do Deputado Anderson Adauto; deferimento:
votação do Substitutivo n° 1, salvo destaques; aprovação; verificação de
votação; ratificação da aprovação; questão de ordem; votação da Emenda n°
1; discursos dos Deputados Anderson Adauto e Gilmar Machado; rejeição;
votação da Emenda n° 2; rejeição; votação da Emenda n° 3; discursos dos
Deputados Anderson Adauto e Wilson Pires; rejeição; ratificação da rejeição;
votação da Emenda n° 4; rejeição; questão de ordem; votação da Emenda n°
5; discurso do Deputado Anderson Adauto; rejeição; verificação de votação;
ratificação da rejeição; votação da Emenda n° 6; discurso do Deputado
Anderson Adauto; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição;
prejudicialidade das Emendas n°5 7 a 16 e das subemendas que receberam
o n° 1 às Emendas n°s 1, 2 e 5 - Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n°
1.317197; requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação do
requerimento - Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 45197; discurso do Deputado Anderson Adauto; questões de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número
regimental para continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Anderson
Adauto: encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.150197; discurso do Deputado José Bonifácio; apresentação do
Substitutivo n o 3 e das Emendas n°s 2 a 6; encaminhamento do projeto com
o substitutivo e as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira -
Questão de ordem - Encerramento.

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

José - 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
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Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Feriria - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dirnas Rodrigues - Dm15 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
Tarquínio - lbrahim Jacob - lrani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kernil Kumaira - 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 -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêrnoto Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9h15min, a lista de

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

la Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretália, nas funções de 20-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a 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.

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

Projeto de Lei n° 1.478197, do Governador do Estado, em virtude de sua
apreciação na reunião extraordinária realizada ontem, â noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de

Lei n° 13.482, que assegura ao consumidor o pleno atendimento nos serviços
médico-hospitalares prestados pelas empresas que especifica. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. Em votação, o veto. Com  a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, como fizemos ontem, gostaríamos, mais uma vez, de fazer um
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apelo aos Deputados e às Deputadas para a votação desse veto do
Governador do Estado a projeto de nossa autoria, que trata do pleno
atendimento dos planos de saúde aos consumidores. Entendemos que as
pessoas não podem mais ficar vulneráveis aos planos de saúde, que com
elas fazem o que querem. Todos pagam regularmente seus planos de saúde,
mas, na hora em que mais precisam, têm problemas. Assim, julgamos que o
Governo deve atuar nessa área, e é exatamente nesse sentido e com esse
objetivo que apresentamos esse projeto e que estamos aqui solicitando aos
Deputados que rejeitem esse veto, para que as pessoas possam ter a
garantia de que o Estado está preocupado e quer realmente interferir, não
permitindo que as pessoas fiquem na mão dos planos de saúde e que esses
possam fazer o que quiserem. Hoje, não há como ou a quem o cidadão
reclamar, porque o Estado realmente acoberta esses planos. Nosso projeto
visa exatamente a assegurar que isso não venha mais a ocorrer. Portanto,
pedimos o apoio dos Deputados e das Deputadas para a rejeição desse veto.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria â votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 261, inciso X, do Regimento Interno.
Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto
deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não".
Resumindo, "sim" mantém o veto, e "não" rejeita o veto. Convido para
servirem como escrutinadores os Deputados José Militão e Ajalmar Silva..
Com a palavra, a Sra. Secretária para proceder à chamada dos Deputados.

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

Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ajalmar Silva - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Arnaldo Canarinho - Amaldo Penna -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Ermano
Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Gilmar Machado -
Hely Tarquínio - lbrahim Jacob - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Femando Faria - Marcos
Helênio - Mapa José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à
abertura da uma e à verificação da coincidência do número de sobrecartas
com ode votantes. (- Pausa.)

- Os escrutinadores procedem à verificação.
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O Sr. Presidente - Votaram 48 Deputados. Foram encontradas na uma 48

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores
que procedam à apuração dos votos.

- Os escrutinadores procedem à apuração.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados. Votaram "não" 15

Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.483, que

dispõe sobre a valorização da língua portuguesa no Estado. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai substituir o Deputado
Ajalmar Silva pelo Deputado José Braga, como escrutinador. Em votação, o
veto. Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob.

O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, como relator
desse projeto, tenho a grata satisfação de vir aqui defendê-lo. O nosso
parecer foi o seguinte: (- Lê:)

- O parecer da Comissão Especial, lido pelo Deputado lbrahim Jacob, é o
publicado na edição do dia 27111197.

O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, é muito bom que se diga o que
ocorreu com o projeto do ilustre Deputado Hely Tarqüínio. Ele foi aprovado
pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e enviado ao
Governador, que o vetou. O veto está sendo agora apreciado por esta Casa.
Vou ler o Projeto de Lei n° 991196.(- Lê:).
- O Projeto de Lei n° 991196, lido pelo Deputado lbrahim Jacob, é o

publicado na edição de 19110196.
O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, da forma que relatamos,

conclui-se que o Sr. Governador não houve por bem vetar esse projeto.
Primeiro, porque estamos realmente descaracterizando a nossa língua, a
língua portuguesa ou a língua brasileira propriamente dita. Em segundo
lugar, temos tido várias indagações até de crianças. Um dos meus netos me
perguntou como se escrevia Walter. Eu lhe disse que era com W. Mas o W
de Walter se transforma em V, e o W de Washington se transforma em U.
Muitas vezes as crianças nos perguntam coisas para as quais não temos
respostas.

Pelo menos tive condições de explicar que se trata de uma palavra
inglesa, uma palavra estrangeira. No entanto, nossos filhos e netos estão
embasbacados, sem saber o que é a língua portuguesa.

Hoje, ninguém entende a língua portuguesa. Como relator desse projeto,
estou empenhado em que o veto a esse projeto seja derrubado. Solicito aos
Deputados, em nome das crianças deste País, que votem a favor do projeto
do nosso colega Deputado Hely Tarqüínio. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Hely Tarqüínio.
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O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente,

quero agradecer ao Relator do projeto, Deputado lbrahim Jacob, por sua
defesa em favor do nosso projeto de valorização da língua portuguesa, a
nossa Proposição de Lei n° 13.483.

Comentando a unidade grega, Césare escreve, em sua História Universal:
A Grécia apresenta-se a nossos olhos, sob esse aspecto com seus povos de
origem e de constituição diversa, porém reunidos pela comunidade da
linguagem..." O historiador é enfático ao ressaltar a unidade idiomática como
elemento fundamental que fortalece uma nação, tomando-a mais coesa,
mais resistente aos ataques do exterior e, portanto, mais sólida em sua
soberania.

Sabemos que o mapa da Grécia corresponde à imagem de um esqueleto
da mão invertido. Há o continente, o arquipélago ligado por várias porções
de terra. Lá existiam cidades-Estado. Essas cidades-Estado, mesmo às
vezes guerreando entre si, falavam a mesma língua. Isso deu unidade à
Grécia, ao helenismo, que deu uma lição de sabedoria ao mundo. É muito
importante o aspecto geográfico na formação da língua. A língua segura até
as geografias adversas. Isso é muito importante como fator de união.

Não por acaso a sabedoria bíblica nos apresenta o episódio da Torre de
Babel, onde diferentes línguas dificultavam a fala com Deus. Que castigo
maior se pode dar ao orgulho de um povo que confundir-lhe a linguagem? A
conseqüência é a pulverização da comunidade, a perda do sentido comum e
da identidade nacional, com degeneração cultural por influência transcultural.
Vejam a influência transcultural que o colonialismo americano trouxe ao
Brasil. Hoje, na televisão, todo mundo usa roupa americana, carro
americano, e a linguagem americana invadiu os lares brasileiros.

O americano tem uma geografia totalmente diferente, um clima e uma
história diferentes. A história do americano está entrando no Brasil sob a
forma de linguagem, principalmente hoje, com a globalização, e deturpando
até nossos costumes e nosso orgulho de ser como um país e uma nação.
Dentro de pouco tempo, ninguém vai demonstrar a sua emoção quando
ouvir o Hino Nacional, nada nos vai causar emoção e união por falta da
cultura da nossa própria língua.

Com a autoridade de grande cultor da língua portuguesa, Monteiro Lobato
nos ensina que somente no idioma pátrio podemos pensar bem, e até dizer
besteira, mas apenas no idioma pátrio. Quem vai contra a língua vai contra o
gênio de um povo e contra seu pensamento, numa palavra, contra sua vida,
no que ela tem de mais puro e durável.

O projeto de nossa autoria que deu origem à Proposição de Lei n° 13.483
foi inspirado pela aguda consciência da importância da linguagem para a
unidade de uma nação. E recebemos esse pedido de diferentes estratos
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sociais, de diferentes camadas culturais, de diferentes idades. Muitas
pessoas me procuraram pedindo que eu fizesse uma lei que impedisse o uso
de tantos termos, principalmente em inglês. Seus filhos, quando vão ler uma
revista ou um jornal, já não conseguem entender o que está ali. E estão
escrevendo tudo errado. E vejam os senhores que os doutores, os bacharéis
de hoje, quando tentam fazer um requerimento, fazem tudo errado,
escrevem tudo errado. Por quê? Porque se lê muito pouco. A cultura hoje é
formada na televisão.

Por isso, estamos atendendo ao clamor das mas e dos cidadãos, para que
se dê um basta nessa cultura de termos estrangeiros em nossa língua. E isso
acaba realizando o fenômeno transcultural de outro pais para o nosso.
Temos uma geografia a defender e temos limites a defender em tudo, até na
nossa língua.

O Govemador, em suas razões do veto, diz que existem essas imposições
léxicas e sintáticas, em virtude da cultura da língua, que devemos fazer cada
vez mais. A cultura gramatical vai trazer limitações no dia-a-dia, o que
produzirá dificuldades. E Minas Gerais seria o único Estado da Federação
com um movimento desse tipo, e isso influiria até nos negócios da
globalização. Mas não é bem isso. Até o movimento da Conspiração Mineira
é, sobretudo, literário. Assim, um povo, por meio da sua literatura e do
cultivo de sua língua, impõe suas condições, sua evolução e sua tecnologia.

Então, queremos dizer que, por descurarem esse fato, impérios perderam
sua essência, desfizeram-se em mil pedaços, para cair, presa fácil, nas
mãos do dominador. Esperávamos que a iniciativa tivesse melhor acolhida
do Palácio da Liberdade. Para nossa surpresa, a proposição mereceu veto
total. Ao fundamentá-lo, o Executivo não se alicerça em razões de ordem
constitucional, mas menciona estudos que a Secretaria de Estado da Cultura
realizou em tomo do assunto. A Secretaria de Estado da Cultura já está
também cultuando o "economês" e o inglês. Então, há um estudo equivocado
dessa Secretaria, pelo que lemos nas razões do veto. Nelas é reconhecido
como excessivo o número de termos estrangeiros com que deparamos, a
toda hora, em nossa linguagem corrente. Entretanto, nosso projeto é
chamado de inócuo. Dizem que a lei originada dele estaria fora da realidade
diária que vivemos. Dizem que iria dificultar ou inviabilizar a rotina cotidiana
do cidadão. E proibido falar e escrever a língua oficial corretamente.

Na verdade para aqueles que cultivam um espírito colonial e que já se
acostumaram com a entrega de nossos bens materiais, culturais, e até dos
nossos costumes em sacrifício ao deus globalização, nossa proposta está
fora da realidade. De fato, não se pode esperar preocupação com o idioma
pátrio se não se cultiva o orgulho nacional. A língua é um fator de união, a
língua é a alma nacional. Então, como disse, ela desperta o coeficiente
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emocional que nos une cada vez mais.

Dificuldades para a rotina do cidadão? O que dizer do povo que se vê
obrigado a cada dia a aprender termos estrangeiros, de pronúncia difícil, sem
raízes em nossa herança idiomática? Pela fonética, estudo da voz, a nossa
língua é composta por muito mais vogais do que consoantes. Temos essa
dificuldade. Até a respiração e o clima têm influência na emissão da voz.
Não podemos nos divorciar de tudo isso ao emitir a nossa voz. Temos
dificuldade em falar o inglês. E muito mais fácil falar o português. É
importante falar inglês? Sim, precisamos ser bilíngües, mas, antes de tudo,
precisamos falar bem o português.

Entretanto, um dos argumentos utilizados para vetar a Proposição de Lei n°
13.483 deixou-nos simplesmente indignado. Ele diz, literalmente: "Ocorre
que a simples proibição de uso de termos estrangeiros, restrita ao Estado de
Minas Gerais e desvinculada de uma política terminológica de âmbito
nacional, que forneça alternativas lexicais adequadas, é urna iniciativa
fadada ao insucesso." Eis a voz do conformismo! Por acaso, a terra de
Carlos Drummond de Andrade, a terra de Guimarães Rosa, deverá esperar
até que um projeto semelhante ao nosso, oriundo da Assembléia Legislativa
de São Paulo, talvez do Rio de Janeiro, quem sabe, do Rio Grande do Sul
ou de qualquer outro membro da Federação venha chamar a atenção da
opinião pública brasileira para o problema? Deveremos ceder à iniciativa e ir
a reboque do que for acontecendo pelo País afora? Porque temos a certeza
de que bastará um Estado se levantar em defesa da língua pátria para que,
em âmbito federal, sejam tomadas medidas de preservação de nossa
integridade idiomática.

Acredito que tão logo essa lei seja aprovada e regulamentada, outros
Estados também tomarão a mesma iniciativa. Isso não pesa. Na prática de
nossa língua portuguesa, verificamos muitas palavras francesas, mesmo
inglesas, e latinas, que é a origem de nossa língua. Temos acolhido o que o
uso consagrou e dado a essas palavras uma fonética abrasileirada.

E atentem, nobres pares, nosso projeto não se resume a proibições. Ele
prevê estímulos ao correto uso do idioma, além de programas para
desenvolver na população hábitos lingüísticos corretos.

Em defesa da unidade idiomática nacional, que é uma das causas do
respeito que o Brasil tem assegurado no concerto das nações, em defesa
das raízes culturais de Minas - ao que parece, tão esquecidas - é que
conclamamos os senhores parlamentares à derrubada desse veto. Temos a
certeza de que o Governador, herdeiro de nossas autênticas tradições
políticas, saberá compreender nossa atitude.

Sr. Presidente, gostaria de fazer um comentário final para dizer que esta
matéria já foi aprovada em ? e 20 turnos, em todas as comissões, depois foi
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aprovada duas vezes pelo Plenário, e foi ao Governador, que a vetou. Voltou
para uma comissão especial, que derrubou o veto, por duas vezes. Agora,
está novamente em Plenário. Quero dizer que, das leis elaboradas pelo
Poder Legislativo, somente 30% são aceitas pelo Poder Executivo, e só 10%
são regulamentadas. Precisamos fazer com que o Poder Legislativo também
tenha a sua força e inclua esse projeto de lei entre os 10% que são
regulamentados pelo Governador. Peço o apoio dos nobres pares a esse
projeto para derrubar o veto do Governador. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à
chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária - (-Faz a chamada.).
- Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Dilzon Meio - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anderson Adauto
- Anivaldo Coelho - Amaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio -
lbrahim Jacob - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kumaira - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira
- Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à
abertura da uma e à verificação da coincidência do número de sobrecartas
com o de votantes. (- Pausa.)

- Os escrutinadores procedem à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram 49 Deputados. Foram encontradas na uma 49

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores
que procedam à apuração dos votos.

- Os escrutinadores procedem à apuração.
O Sr. Presidente - Votaram "Sim" 9 Deputados. Votaram "não" 40

Deputados. Está rejeitado o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.483. A
promulgação

Votação, em 10 tumo, do Projeto de Lei n° 1.223197, do Deputado Gilmar
Machado, que regulamenta o art. 197 da Constituição Estadual, que dispõe
sobre a descentralização do ensino e dá outras providências. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Educação opinou pela sua
aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. A
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação
do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e
com as Emendas n° 2,3,4,5, e 6, que apresentou. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Educação, que opina pela aprovação do
projeto, na forma do Substitutivo no 1, que apresenta, ficando prejudicadas
as Emendas n% 1 a 14 e a Subemenda n°1 às Emendas n°s 1,2 e 

Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto (- Lê:)
- O Projeto de Lei n° 1.223197, lido pelo Deputado Anderson Adauto, é o

publicado na edição de 2315197.
O Deputado Anderson Adauto - Bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa

lei aborda um tema polêmico. Tenho certeza de que todos os Deputados
estaduais estão tendo reclamações do interior a respeito da forma como está
acontecendo o processo de municipalização. O Governo estadual, por meio
da Secretaria de Estado da Educação, está aproveitando as diretrizes da Lei
Federal n° 9.424, de 1996, que regulamenta o financiamento do ensino
fundamental, e se aproveitando da desinformação e do desconhecimento
dos agentes públicos municipais, para dizer da obrigatoriedade de se fazer a
municipalização do ensino fundamental.

Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o Deputado Gilmar
Machado, exatamente porque esse projeto de lei, que cuida da
descentralização do estudo por cooperação entre o Estado e os municípios,
deixa claras as obrigações de lado a lado e os princípios que norteiam essas
obrigações no que diz respeito a esse processo de descentralização do
ensino fundamental, ou seja, ao processo de municipalização do ensino. Ele
coloca que a transferência de que trata esse artigo depende de lei municipal
autorizativa, que será precedida de alguns fundamentos. Mas o mais
importante no art. 30 é exatamente a obrigatoriedade que passam a ter os
municípios de municipalizar o ensino e a necessidade de terem,
anteriormente, uma lei municipal autorizando o processo de municipalização.

Caso a Câmara Municipal entenda que não é o momento, ou por qualquer
razão não interessar ao município efetuar o processo de municipalização,
então, sem a lei autorizativa da Câmara não se poderá fazer mais o
processo de municipalização, como está sendo feito, hoje, pelo Governo do
Estado.

Ele coloca, depois, as condições que deverão prescindir da autorização da
Câmara: 1) a avaliação da capacidade mínima de atendimento escolar do
município, calculada conforme o disposto na Lei Federal n° 9.424 e na Lei
Estadual n° 1.240195, vem a ser exatamente a lei que regulamenta o
financiamento no ensino fundamental; 2) o Deputado coloca, também, no
item II, um item de extrema importância, a nomeação dos aprovados no
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concurso para o cargo de Professor, nível 1, grau A, do Quadro do
Magistério, convocados pelo Edital n° 1.694 de 20110194, ou seja, ele deseja
que o Governo faça primeiro a nomeação dos aprovados no concurso para o
cargo de Professor nível 1, grau A, do Quadro de Magistério.

Aproveito para lembrar aos companheiros Deputados que qualquer
empresa, quando demite um funcionário, é obrigada a bancar todos os
direitos que ele adquiriu no período em que trabalhou na empresa. No caso
do Estado, o servidor público que cumpre uma função importante como a de
professor nomeado, depois do processo de municipalização, não haverá
lugar para ele na escola pública estadual, exatamente porque será
municipalizada, e o município vai receber todos os funcionários efetivos,
mas os nomeados não terão os seus contratos de trabalho renovados. O que
vai acontecer? Este trabalhador - muitos trabalharam 5, 10, 15 anos, há
casos de até mais de 20 anos - sairá do Estado sem direito a nada. Nós
conseguimos levar à Comissão de Educação um projeto de lei.

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; este projeto é de nossa
autoria e versa sobre a regulamentação do alt 197 da Constituição do
Estado, que trata da descentralização do ensino.

Não só Minas Gerais, mas o Brasil vive um processo de alterações
profundas no que diz respeito à educação. A partir da sanção, em 20112196,
da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação e, em 24112/96, do fundo
criado para valorização da educação e do magistério, a educação vai passar
por grandes transformações nos próximos cinco, dez anos.

A nova LBD reformula o funcionamento das escolas; tínhamos uma
legislação que era de 1971, do regime de exceção. Ao mesmo tempo, no

?	regime militar, tivemos uma tentativa, no 20 grau, de vincular o ensino
5	profissionalizante ao ensino científico.

Vamos ver que, a partir da nova LBD, há uma separação: teremos o ensino
científico, que é o antigo 20 grau, separado do profissional izante, que se

; tomou um ensino pós-médio. Após a conclusão dos três anos do ensino
médio, teremos o profissionalizante, que poderá ser feito conjuntamente,
desde que o aluno tenha condições de trabalhar os dois horários. Quem faz
curso profissionalizante é, geralmente, filho de trabalhador, e dificilmente
terá dois períodos do dia para fazer isso.

Outra alteração significativa é o processo de centralização, que acaba com
o sistema serial. Durante a vigência da Lei n° 5.692, tivemos a montagem do
sistema serial. Com a nova LBD, começamos a montar um sistema através
de núcleo. Temos, em Minas Gerais, a montagem do que está sendo
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chamado de Ciclo Básico de Alfabetização - CBA -j que é a junção dos três
primeiros anos. A partir do ano que vem, serão juntos o antigo primário em
um único turno, período seqüencial, e não teremos o aluno sendo submetido
a avaliações no final do ano, com possibilidade de ser reprovado. Nenhuma
criança será reprovada nos primeiros quatro anos de escola. Algumas terão
um procésso mais acelerado que outras, de acordo com sua realidade. No
meu entendimento como educador, isso é positivo sim, porque não podemos
ficar construindo uma escola de repetência. Mas esse novo processo não é
apenas uma maneira de aprovar, caso contrário teremos todas as
repetências concentradas na 58 série. E preciso aprofundar o debate, para
que tenhamos condição de ter essas crianças, de fato, com esse ciclo
funcionando. Elas terão que ter o conhecimento básico necessário para que
cheguem às primeiras séries do antigo V grau. Além disso, é proposta a Lei
do Fundo de Valorização da Educação, que estabelece que tem de haver
cooperação entre os Estados e municípios. No nosso entendimento, o
Governo do Estado vem forçando os municípios a aderir a esse modelo de
uma forma tal que ficarão sem opção. Esta Casa não poderia assistir a isso
passivamente. Por isso entramos com um projeto de lei que regulamenta
tudo, O Deputado José Bonifácio foi constituinte, elaborou o art. 197, que
coloca a necessidade de descentralização do ensino e cooperação entre
Estado e município. A palavra cooperação é clara.

Temos que ter a participação tanto do Estado quanto do município, e não
pode haver imposição de um para com o outro. O que estamos vendo em
Minas é exatamente isso. O nosso objetivo é tentar regulamentar esse
processo, dar condições para que haja tranqüilidade nesse diálogo entre o
Estado e o município. Temos três objetivos fundamentais: primeiro, que as
câmaras municipais, de fato - e o Deputado Anderson Adauto colocou muito
bem isso-, participem e deliberem. Nós não podemos, simplesmente, ver as
câmaras municipais reféns de projeto de convênio celebrado entre Estado e
Prefeitura, sem que os Vereadores possam opinar e discutir. A Câmara
Municipal tem que ser ouvida e trabalhada, e ela é que tem que definir isso,
que depois refletirá nos gastos do município. Logicamente, os problemas,
depois, recairão sobre os Vereadores.

Em segundo lugar, quando ocorrer esse processo de transferência, tem
que haver contrapartida do Estado para com o município na cessão dos
prédios, porque, senão, vamos ter problema. Se não houver uma doação
clara e explícita, o município não vai reformar, porque o prédio é do Estado.
Se houver algum problema, o que acontecerá? Se ele estragar, quem vai
fazer o reparo? Vamos, assim, ter problema. Se o Estado resolve que quer
pegar um prédio porque vai precisar utilizá-lo, o município fica numa
situação difícil, porque não vai ter onde colocar os alunos. Então, é preciso
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ter clareza e transparência nesse processo. Além disso, como fica a situação
do pessoal? Se se sai do Estado e vem para o município, o que ocorre?
Como fica o professor efetivo? Infelizmente, o professor contratado, o
serviçal contratado e o pessoal designado perde o emprego, mas e o
efetivo? O nosso objetivo é permitir que o Estado garanta a cessão desse
pessoal em adjunção. Ela tem que ter um certo tempo, para que, de fato, o
município possa ter tranqüilidade para fazer exatamente o período de
transição; por exemplo, se urna professora entra em licença de saúde ou
gestação, já não é o Estado que vai cobrir isso, e, sim, o município, que já
tem gastos. E preciso, então, que o Estado dê uma certa tranqüilidade para o
planejamento também do município. Além disso, estamos assegurando que
o ex-professor efetivo não tenha que fazer deslocamento do seu município,
pois já está estabilizado naquele local, e que não haja, também,
esvaziamento nos municípios.

Em terceiro lugar, queremos fazer com que o Governo reconheça... Como
foi colocado pelo Deputado Anderson Adauto, inclusive a emenda aprovada,
de sua autoria, coloca que nós não podemos permitir que essas pessoas,
depois de 10, 15 anos de serviços prestados, saiam, praticamente, sem
nada, porque não são estatutárias nem têm estabilidade ainda. Não são
celetistas, porque não têm carteira assinada. Têm um contrato temporário ou
uma designação e, portanto, ficam 10, 15 anos no Estado, e não têm direito
a nada. Nós entendemos que isso não é justo. Estamos propondo que o
Estado lhes conceda uma gratificação pelo tempo de serviço, proporcional,
evidentemente, à capacidade e às condições do Estado.

Esses são os três elementos centrais para que esse seja, de fato, um
projeto de cooperação entre Estado e município e, acima de tudo, eles
possam oferecer educação de qualidade. Solicito o apoio de todos os
parlamentares à aprovação desse projeto, para que possamos dar mais
tranqüilidade aos Vereadores e aos Prefeitos nesse processo de negociação
com o Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à mesa requerimento do Deputado Anderson
Adauto, solicitando a votação destacada das Emendas n°s 1 a 6 ao Projeto
de Lei n° 1.223197. A Presidência defere o requerimento, em conformidade
com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o
Substitutivo n° 1, salvo destaques. Os Deputados que os aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Anderson Adauto - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental o pedido feito pelo Deputado Anderson

Adauto. A Presidência vai fazer a verificação de votação. Solicito, portanto,
aos Deputados que ocupem os seu Lugares.

- Procede-se à verificação pelo painel eletrônico.
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O Sr. Presidente - Responderam "sim" 31 Deputados; 8 Deputados

encontram-se em reunião nas comissões, perfazendo um total de 39
presentes. Portanto, está ratificada a aprovação do Substitutivo n° 1, salvo
destaques.

Questão de Ordem
O Deputado Péricles Ferreira - O ilustre Deputado Anderson Adauto, que

pediu a verificação da votação, está no Plenário, e ele não votou. Ele se
absteve de votar. Então, peço que a presença de S. Exa. seja computada.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Péricles
Ferreira que, pelo processo eletrônico, são computadas apenas as presenças
daqueles que registram o seu voto: "sim", "não" ou "branco".

Em votação, a Emenda n o i, destacada pelo Deputado Anderson Adauto.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Fizemos a solicitação da votação da
Emenda n° 1 em separado. Ela propõe a mudança da redação do art. 3 0 , que
define a forma da transferência e os procedimentos que deveriam ser
tomados anteriormente a ela.

A Emenda n° 1 diz o seguinte: 'A transferência de que trata o artigo
anterior depende de lei municipal autorizativa e será precedida de avaliação
da capacidade mínima de atendimento escolar do município, calculada
conforme o disposto na Lei Federal n° 9.424".

A meu ver, essa emenda retira exatamente o que era o objetivo do PT: a
defesa do funcionalismo público. Sou testemunha de que o PT, desde que
entrei nesta Casa, há dez anos, carrega essa defesa como estandarte.

Com essa emenda, o item II, que é o ponto principal do art. 3 0, é excluído,
ou seja, fica de fora a nomeação dos aprovados no concurso para o cargo de
Professor nível 1, grau A, do Quadro de Magistério, que foi convocado pelo
Edital 16194, de 20110194.

Gostaria de saber. do Deputado Gilmar Machado, se for possível, se o PT
ficou satisfeito com o processo de negociação no ponto em que exclui a
nomeação dos aprovados.

Em todas as comissões em que estive presente - na de Educação, na de
Administração Pública, e mesmo no Plenário -, pude constatar que o que o
PT mais buscava era a nomeação dos aprovados em concursos para o cargo
de Professor nível 1, que são os famosos contratados que estão prestando
serviço há 5, 10, 15 anos, e que, no processo de municipalização, sairão
sem direito a nada, com uma mão na frente e outra atrás. Trata-se de
professores, servidores públicos que vêm prestando relevantes serviços aos
mineiros, à administração pública municipal e que, no entanto, serão
sumariamente demitidos.

A Emenda n° 1, sob o meu ponto de vista, tira, em grande parte, o efeito
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do Projeto de Lei n° 1.223, que aprovamos nesta Casa. Um dos pontos mais
importantes é exatamente esse item II, essa Emenda n° 1. Pela importância
que ela tem no projeto de lei como um todo foi que solicitei sua votação
destacada.

Repetindo, essa emenda trata exatamente da nomeação dos aprovados
num concurso que foi feito em 1994. O Governo prorrogou a nomeação, não
fez a chamada como deveria ter sido feita e não os enquadrou no regime
estatutário.

Assim sendo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi esse o motivo que me fez
solicitar a votação, em separado, do art. 30.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1, destacada pelo Deputado
Anderson Adauto. Para encaminhar a votação, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caro
Deputado Anderson Adauto, o item que se refere à nomeação no projeto
apresentado por nós não pode mesmo permanecer. Se assim o fosse, não
teríamos condições constitucionais de fazer a apresentação do projeto. Foi
por isso que a Comissão de Constituição e Justiça o alterou.

Compreendemos a posição daquela Comissão. Podemos solicitar a
nomeação, mas não podemos incluir essa solicitação como matéria
obrigatória no projeto.

O que fizemos inclusive com a emenda de V. Exa., que trata da questão
da indenização que o substitutivo contempla.

Se votarmos as emendas aqui, prejudicaremos o substitutivo. Portanto,
perdemos a indenização que já foi aprovada no substitutivo, inclusive a
emenda de V. Exa., a qual apoio integralmente. Acho que é isso que
precisamos assegurar.

No texto da lei, não temos como assegurar a nomeação, porque ela seria
inconstitucional. Podemos garantir a indenização. Por isso, se fizermos uma
coisa, haverá prejuízo da outra. Nesse sentido, fiz questão de esclarecer,
para que depois não pairem dúvidas. Em vez de estarmos beneficiando,
estaremos sacrificando e prejudicando, e não é só o professor. A emenda de
V. Exa. não é somente em relação ao professor, ela serve para os serviçais
e para o pessoal das secretarias. Se votarmos a emenda, estaremos
atingindo só os professores, prejudicando os demais, que ficarão fora.

Já aprovamos o substitutivo. A emenda contempla em parte, não resolve.
Ai seria inconstitucional e perderíamos o projeto como um todo. Seria muito
pior para o conjunto das pessoas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.Em
votação, a Emenda n° 2, destacada .Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
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Emenda n° 3, destacada. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - A Emenda n° 3, cuja votação foi solicitada
em forma destacada, modifica o art. 2 0 do projeto inicial, que dizia: "A
descentralização do ensino compreende a transferência aos municípios de
escolas da rede pública do Estado, dando-se prioridade às de ensino pré-
escolar e fundamental".

A Emenda n° 3 passa a ter a seguinte redação: "a descentralização do
ensino compreende a transferência aos municípios de escolas de ensino pré-
escolar e fundamental da rede pública do Estado com correspondente aporte
de recursos necessários à sua manutenção."

No meu entendimento, a descentralização, que compreende a
transferência aos municípios de escolas de ensino pré-escolar e
fundamental, não poderia ser incluída na mesma linha no que diz respeito ao
correspondente aporte de recursos necessários à sua manutenção,
exatamente porque existe uma política definida com relação ao ensino pré-
escolar e uma lei federal que regulamenta o financiamento do ensino
fundamental. No caso, o ensino pré-escolar não está incluído na linha do
ensino fundamental. Tentou-se por uma série de vezes, incluir, dar a
compreensão de que o pré-escolar deveria fazer parte do ensino
fundamental, e, dentro dessa linha, estaria também incluído na Lei n° 9.424,
que é a lei que regulamenta e financia o ensino fundamental. E aquela lei
que cria o Fundo, em que 15%.(....).

Então, esse Fundo é composto de 15% de recursos oriundos da receita
federal, mais 15% tanto de receita estadual quanto de receita federal dos
municípios. Independentemente de estar matriculado na escola pública
municipal ou estadual, quem for responsável pelo aluno vai ter o direito de
receber o recurso que ficar definido. Se for o município, este terá o recurso.

Acreditamos que existe outro projeto de lei tentando regulamentar esse
Fundo exatamente para definir as regras com que teremos condições de
chegar ao custo por aluno. No nosso entendimento, não existe nenhuma
condição diferente daquela que conhecemos: pegar o valor global do Fundo
e dividir pelo número de alunos matriculados no ensino fundamental, tanto
na escola pública estadual quanto na escola pública municipal, e alteremos
o valor. A Secretária da Educação colocou que esse valor será algo em tomo
de R$ 340,00 a R$350,00 "per capita"/ano. Se isso ficar comprovado,
teremos o valor por aluno. Mas a Emenda n° 3 resolve o problema apenas
dos alunos matriculados no ensino fundamental. Ficarão fora os alunos
matriculados no ensino pré-escolar. Por isso, e também pela importância que
ela tem dentro do projeto, solicitamos a votação em separado da Emenda n°
3.
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O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado

Wilson Pires.
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não poderia

deixar de fazer algumas colocações. Entendo que o projeto do Deputado
Gilmar Machado prevê apenas a descentralização do ensino e exclui a
liberdade do ensino. Achamos que, hoje, a educação está apenas nas mãos
do Estado, que considerou os professores e os educadores verdadeiros
inimigos da educação, pois lhes tirou a liberdade, a autoridade e a
responsabilidade para decidirem os destinos da educação.

Assim, é um projeto que não prevê a liberdade do ensino, e, sem essa
liberdade, vamos criar apenas condições de automatismo para as pessoas, e
não a liberdade, com a democratização de oportunidades. A
descentralização, sem toda a infra-estrutura adequada, deixa de ser
descentralização. Os municípios precisam dessa infra-estrutura. Deputado
Gilmar Machado, entendemos a necessidade de se fazer um projeto mais
amplo que realmente democratize as oportunidades e transforme a educação
neste País. Portanto, continuamos votando contra a Emenda n° 3, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 3. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

• Deputado Anderson Adauto - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação

de votação pelo processo eletrônico.
- Procede-se à verificação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram, "não" 34 Deputados. Houve 1 voto em branco,

perfazendo 35 Deputados. Há mais 8 Deputados em reunião nas comissões.
Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 3. Em votação, a Emenda
n° 4, destacada. Em votação. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram (- Pausa.). Rejeitada a Emenda n°4.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, fiz a inscrição antes de

todas as emendas. Antes do processo de votação, fiz solicitação de destaque
de todas as emendas. Acredito que fiz todos os encaminhamentos de forma
correta.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que o pedido
é de inscrição para encaminhamento oral. Realmente, o Deputado não havia
feito o pedido quando anunciamos a votação.

Em votação, a Emenda n° 5, destacada. Com  a palavra, para encaminhar
a votação, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - A Emenda n°5 modifica o § 1 0 do art. 40 . A
proposta inicial do Deputado, no art. 4 0 , que aborda a questão da
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transferência de escola da rede pública estadual ao município, diz: "o Poder
Executivo, nos termos do Regulamento, poderá: 1 - fazer a cessão de uso
dos bens móveis e imóveis da escola municipalizada". Foi aprovada. "Ceder
servidor ocupante de cargo efetivo do Quadro Permanente ou do Quadro do
Magistério, lotado na escola a ser municipalizada, sem prejuízo dos direitos e
vantagens do cargo". Também foi aprovada. Depois, vem a modificação no
§ 1 0. Na proposta inicial, eu dizia que a cessão de bens e de pessoal fica
vinculada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino público na
localidade. Ela foi modificada para a seguinte redação: "a cessão de bens e
de pessoal fica vinculada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino
público na localidade, bem como ao aproveitamento dos trabalhadores
adjudicados na unidade municipalizada". No nosso entendimento, a Emenda
n° 5 aprimora, inclusive, a intenção inicial do legislador, no caso, o Deputado
Gilmar Machado, porque acrescenta ao § 1 0 o termo "bem como o
aproveitamento dos trabalhadores adjudicados na unidade municipalizada".
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendemos que o § 1 0 do art. 40
melhora a intenção do Deputado Gilmar Machado,

No § 20, havendo interesse público justificado, o Poder Executivo, nos
ternos da lei autorizativa, poderá alienar em favor do município, por meio de
doação ou permuta, os bens cedidos.

No art. 5°, ele coloca que as responsabilidades do Estado e do município,
inclusive as relativas à locação de recursos orçamentários, serão detalhadas
nos termos de convênio a ser celebrado entre as partes, ou seja, havendo
interesse justificado, o Poder Executivo poderá alienar em favor dos
municípios, por doação ou permuta. Essa doação ou alienação só poderão
ser feitas mediante detalhamento e em forma de convênio a ser celebrado
entre as partes, entre o Estado e o município.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 5. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Anderson Adauto - Peço verificação de votação, Sr.
Presidente.	-

O Sr. Presidente - E regimental. A fim de se proceder à votação pelo
processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que tomem seus
lugares.

- Procede-se à verificação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "não" 35 Deputados. Não nouve nenhum voto

"sim", ou em branco. No entanto, a Presidência registra a presença de 13
Deputados em comissões, perfazendo 48 Deputados. Está, portanto,
ratificada a rejeição da Emenda n° 5. Em votação, a Emenda n° 6. Com  a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Anderson Adauto.

0 Deputado Anderson Adauto - A Emenda n° 6 suprime o art. 60 do projeto,
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que diz que, no município que não tenha atingido a sua capacidade mínima
de atendimento escolar, a expansão da matrícula do ensino médio da rede
estadual fica condicionada â expansão da matrícula do ensino pré-escolar e
fundamental da rede municipal.

No meu entendimento, o relator foi sábio em suprimir o art. 6 0, exatamente
porque ele procura condicionar a oferta de vagas no 2 0 grau à oferta de
vagas no ensino fundamental e no pré-escolar.

O artigo diz: O município que não atingir a sua capacidade mínima de
atendimento escolar..." O que é isso? O Governador do Estado, através da
Secretaria da Educação, definiu um custo "x" por aluno, baseado na Lei n°
9.424, que trata do financiamento. Sabemos que, para o Estado, é
perfeitamente possível conseguir manter uma escola pública estadual com
um valor bem menor por aluno do que o município, porque ele está longe de
algumas questões fundamentais. E um dos maiores custos que se tem com o,
aluno, por incrível que pareça, é o transporte escolar. Entendemos que isso
deveria ser compreendido como uma conquista do trabalhador rural,
exatamente porque, na década de 70, no início da década de 80, o número
de alunos da rede pública estadual e municipal na zona rural era muito
pequeno. Era impossível para os alunos que moravam na zona rural ir até a
cidade estudar. Os poucos que iam tinham de freqüentar escolas rurais em
que alunos de V, 2° 3a e 4a séries estudavam na mesma sala de aula, com
uma qualidade de ensino sofrível. Foi a partir de 1983, exatamente quando o
ex-Governador Tancredo Neves ganhou o Governo de Minas, que se iniciou
o processo de nucleação, conquista extremamente importante para o
trabalhador da zona rural: a partir daí, ele passou a ter à sua disposição um
veículo que ia buscá-lo, gratuitamente, na porta da fazenda onde morava ou,
no máximo, na estrada principal mais próxima da fazenda, para levá-lo a
uma escola nucleada.

Sabemos que o Estado não tem condições de resolver essa questão - que
é de suma importância - do transporte de alunos. Ela é de competência dos
municípios. Então, num primeiro momento, o transporte não entra na
composição de custo por aluno. E claro que a capacidade do município é
maior no atendimento aos alunos. O custo dele é muito maior. Exatamente
por isso, achamos que o relator foi correto ao suprimir o § 6 0 do projeto de
lei.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 6. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram- (- Pausa.) Rejeitada.

• Deputado Anderson Adauto - Verificação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se á verificação por meio do painel eletrônico.
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O Sr. Presidente - Votou 'sim" 1 Deputado. Votaram "não" 26 Deputados,

num total de 27, mais 13 Deputados que estão nas comissões. Está
ratificada a rejeição da Emenda n° 6. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno,
o Projeto de Lei n° 1.223197 na forma do Substitutivo n° 1, ficando
prejudicadas as Emendas n°s7 a 16, e as subemendas que receberam o n° 1
às Emendas n°s 1, 2 e 5. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1° tumo, do Projeto de Lei n° 1.317197, do Deputado Arnaldo
Pena, que altera dispositivo da Lei n° 12.428, de 1996, que trata da
distribuição da parcela do ICMS pertencente aos municípios. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Assuntos Municipais opinou pela sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Assuntos Municipais, que opinou pela rejeição do Substitutivo n° 2 e pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 3, que apresentou. Vem à
mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita o
adiamento da votação do Projeto de Lei n° 1.317197. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 10 tumo, da Proposta de Emenda à Constituição n° 45197,
do Deputado Durval Angelo e outros, que altera a Seção III do Capítulo II da
Constituição do Estado e acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias no mesmo Diploma Legal. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta. Com a palavra, para discutir a proposta, o
Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Esse projeto foi objeto de uma negociação,
em duas etapas, feita pelo Líder do Governo e pelo Presidente da
Assembléia, e faz parte do pacote que o Líder do Governo usou para
proceder à negociação com o PT. O autor, Deputado Durval Ângelo, disse-
me que recebeu do Líder do Governo e do Presidente da Assembléia a
garantia da aprovação dessa emenda à Constituição.

Participei, ontem, de uma conversa com Juízes, que me pareceu
conduzida de forma um pouco diferente, para se tentar buscar uma
alternativa com relação a essa emenda, que é extremamente séria, pois diz
respeito à extinção do Tribunal de Justiça Militar. Primeiramente, vou ler a
proposta de emenda à Constituição que recebeu o n° 45197.

- A Proposta de Emenda à Constituição n° 45197, lida pelo Deputado
Anderson Adauto, foi publicada na edição do dia 2719197.

O Deputado Anderson Adauto - Esta é a proposta, devidamente justificada
pelo Deputado Durval Angelo. Na parte final, ele sustenta sua argumentação,
dizendo que a sociedade civil já não se contenta com o privilégio que retira
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da competência de seus Juizes a apreciação dos crimes praticados por
militares que atentam contra a ordem pública ou ferem a paz social. Isto
pode ser constatado a partir do fato de que, de alguns anos para cá, têm
alcançado repercussão pública casos envolvendo militares e membros da
sociedade civil, em que ficou patente o interesse público em que a punição
dos responsáveis militares se realize pela justiça comum. Uma das maiores
virtudes do legislador é ser sensível à transformação de seu tempo, e, sendo
medida de justiça, é oportuna a reforma do texto constitucional. Assim
conclui o Deputado Durval Angelo sua justificativa para a proposta.

A proposta foi para a Comissão Especial, em 1 0 turno, para receber
parecer. O relatório foi elaborado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão e diz
o seguinte: "De autoria de 113 dos membros da Assembléia Legislativa,
tendo como primeiro signatário o Deputado Durval Angelo, a Proposta de
Emenda à Constituição n o 45197 altera os arts. 96, 106 e 109 da Constituição
do Estado". O art. 96 diz o seguinte: "São órgãos do Poder Judiciário: o
Tribunal de Justiça, os Tribunais de Alçada, o Tribunal e os Conselhos de
Justiça Militar, os Tribunais do Júri, os Juízes de Direito e os Juizados
Especiais". A proposta modifica esse artigo e também o 106, que diz o
seguinte: "Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas
nesta Constituição:

- processar e julgar originariamente, ressalvada a competência das
justiças especializadas:". No caso, inclui-se a Justiça Militar.

"a) o Vice-Governador do Estado, o Deputado Estadual, o Procurador-
Geral do Estado e o Procurador-Geral de Justiça, nos crimes comuns;

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2 0 do art. 93, os
Juizes dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar, os Juizes de Direito, os
membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da Polícia Militar e os
Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;

c) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da Mesa
e da Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus
órgãos diretivos e colegiados, de Juiz de Direito, nas causas de sua
competência recursal, de Secretário de Estado, do Presidente do Tribunal de
Contas, do Procurador-Geral de Justiça e do Procurador-Geral do Estado;

d) 'habeas-corpus', nos processos cujos recursos forem de sua
competência ou quando o coator ou paciente for autoridade diretamente
sujeita à sua jurisdição;

e) 'habeas-data', contra ato de autoridade diretamente sujeita à sua
jurisdição;

» mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora
for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade estadual da
administração direta ou indireta;
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g) ação rescisória de julgado seu e revisão criminal em processos de sua

competência;
h) ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais

em face desta Constituição, ou municipais, em face desta e da Constituição
da República; e

i) conflito de competência entre Juizes de Direito, em matéria de sua
competência recursai;

li-julgar, em grau de recurso:
a) ação cível em que for autor, réu, assistente ou oponente o Estado, o

Município e respectivas entidades da administração indireta;
b) decisão proferida por Juiz de Menores;
c) causa relativa a família, sucessão, estado e capacidade das pessoas:
d) causa relativa a registro público;
e) causa relativa a falência e concordata;
O causa relativa a matéria fiscal;
g) causa relativa a proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico;
h) causa relativa a infração penal a que seja cominada pena de reclusão,

isolada, cumulativa ou altemativamente, excetuada a relativa a crimes
contra o patrimônio;

1) causa relativa a crime falimentar, a crime contra a Administração
Pública, a crime relativo a tóxico ou entorpecentes e a crime de
responsabilidade;

j) causa relativa a crime de competência do Tribunal de .Júri;
1) decisão sobre 'habeas-corpus' e 'habeas-ata' proferida por Juiz de

Direito e relacionada com causa de sua competência recursal.
III - solicitar a intervenção no Estado e em Município, nos casos previstos

nesta e na Constituição da República.
§ 1 0 - Nos casos de conexão ou continência entre ações de competência

do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Alçada, prorrogar-se-á a do primeiro,
o mesmo ocorrendo quando, em matéria penal, houver desclassificação para
crime de competência do último.

§ 20 - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça expedir ato de
nomeação, remoção, promoção, disponibilidade e aposentadoria de
magistrado de carreira da respectiva jurisdição".

Então, esse é o art. 106, no qual está-se propondo a modificação. E solicita
a modificação, também, do art. 109 da nossa Constituição, na Subseção IV,
no capítulo relativo à Justiça Militar, que é o seguinte: Art. 109 - A Justiça
Militar é constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em
segundo, pelo Tribunal de Justiça Militar".

São esses, portanto, os artigos da Constituição que o Deputado Durval
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Ângelo pretende modificar. Depois, acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Essa proposta foi publicada no "Diário do Legislativo" de 2719197 e
permaneceu sobre a mesa pelo prazo de três dias, para receber emenda, em
conformidade com o disposto no art. 209 do Regimento Interno. Em seguida,
foi encaminhada a Comissão Especial para receber parecer, nos termos do
art. 210 do Regimento, e recebeu a seguinte fundamentação do Deputado
Adelmo Carneiro Leão: "A proposta em tela tem por objetivo extinguir o
Tribunal de Justiça Militar, transferindo para o Tribunal de Justiça as
competências institucionais que tocam àquele órgão do Poder Judiciário."
Passemos ao exame da questão.

Questões de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, gostaria que o senhor

encerrasse a reunião, de plano.
O Deputado Péricles Ferreira - Solicitaria, então, a V. Exa. que

promovesse a recomposição do "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à chamada dos Deputados.
• Sr. Secretário (Deputado Dílzon Meto) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados; há 7 nas

comissões, perfazendo um total de 45 Deputados. Continua em discussão o
projeto. Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.

• Deputado Anderson Adauto - Srs. Deputados...
• Deputado Péricles Ferreira (Em aparte) - Gostaria apenas de fazer um

esclarecimento. Acompanhei atentamente o pronunciamento de V. Exa.,
diga-se de passagem, feito com muito brilhantismo, o que não foge à norma
de sua conduta; mas causou-me estranheza o fato de que V. Exa. está a
fazer uso da palavra há mais de 30 minutos e ainda não definiu a sua
posição com relação à matéria, à Proposta de Emenda à Constituição do
Deputado Durval Ângelo. Se V. Exa. é a favor ou contra.

Mais estranheza ainda causou-me, no inicio de sua brilhante oração, o fato
de V. Exa citar o meu nome como Líder do Governo, dizendo que esta
matéria fez parte, e realmente o fez, até aí é verdade, de um acordo feito
pela Oposição com a Liderança de Governo e o Presidente desta Casa,
Deputado Romeu Queiroz. Até ai tudo bem. Foram verdadeiras as
afirmativas de V. Exa. O que eu não posso aceitar, por não ser verdade, é
que houve a garantia, por parte do Governo e do Presidente desta Casa, da
aprovação da matéria. Aliás, seria até uma forma de menosprezar a
capacidade dos nobres pares. Estranhou-me mais ainda que V. Exa. tenha
participado daquela reunião na qual se fazia um "lobby" contra a aprovação
desta matéria, no 23 0 andar do Edifício Tiradentes. V. Exa. participou da



130
Mesa - e invoco aqui o testemunho dos Deputados Sebastião Helvécio e
Alberto Pinto Coelho - e saiu daquela reunião com a incumbência de fazer
um apelo ao Deputado Durval Ângelo para que solicitasse a postergação da
colocação desta matéria em votação, em pauta, talvez até solicitando a sua
retirada da pauta. Agora, V. Exa., no início da sua oração, nos acusa de que
demos a garantia de aprovação dessa matéria.

Ao contrário, eu ouvi V. Exa. dizer aos Juízes do Tribunal Militar que
precisaria de subsídios para analisar melhor a matéria e que V. Exa. estaria
solidário com eles.

Acabei de receber um telefonema de um daqueles Juizes que, ontem,
estiveram no 230 andar do Edifício Tiradentes, estranhando a posição de V.
Exa. e questionando-me se V. Exa. seria favorável ou contra a matéria. Não
entendo mais nada. V. Exa. vai à tribuna e começa a ler trechos da
Constituição de Minas Gerais, na tentativa de obstruir os trabalhos desta
Casa, o que é legitimo. Não queremos contestar o direito de V. Exa. E
regimental, e estamos aqui, respeitosamente, para ouvir V. Exa. Entretanto,
não podemos aceitar as inverdades e as afirmativas falaciosas de V. Exa.
com relação ao oconido no dia de ontem. Muito obrigado pelo aparte.
Agradeço penhoradamente sua tolerância.

O Deputado Anderson Adauto - Não foi nada. Faço questão de dar as
devidas explicações. Primeiro, não estou lendo artigos da Constituição.
Apenas fiz questão de enumerar os artigos da Constituição para os quais o
autor propõe modificações: os arts. 96, 106 e 109.

Segundo, realmente tivemos uma reunião no 230 andar, com a presença
de quatro Juizes do Tribunal da Justiça Militar, algumas lideranças - entre
elas, os Deputados Sebastião Helvécio, Alberto Pinto Coelho, Cleuber
Cameiro, o Líder do PFL, se não me engano, V. Exa. e o Presidente da
Assembléia. Ficou combinado que iríamos ver com o Deputado Durval
Angelo a possibilidade de retirar o projeto da pauta. Fiquei encarregado
disso. Aliás, tomei conhecimento dessa situação ali. Desci do 23 0 andar e
vim cumprir a missão que me fora confiada, ou seja, conversar com o
Deputado Durval Angelo.

Realmente fiquei surpreso quando ele me disse que não havia o que
negociar, porquanto já havia feito a negociação com a Liderança do Governo
e com a Presidência da Assembléia. Perguntei, então, de que negociação se
tratava. Ele respondeu-me que foi uma negociação para aprovação.

Quero aqui me comprometer a dar todos os esclarecimentos. Não quero
causar transtomo a ninguém. Quem tinha interesse direto nessa matéria era
o Deputado Cleuber Carneiro. Quando vi aquele quadro, procurei S. Exa. e
lhe disse o que tinha ouvido do Deputado Durval Angelo sobre as
negociações já efetuadas, e ele disse que não estava fazendo favor nenhum
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em apenas colocar na pauta, porque a matéria já era objeto da pauta. O
Deputado Durval Angelo estava entendendo que a negociação era para
aprovar e me disse que ouvira de quem estava fazendo os devidos
encaminhamentos que apenas três Deputados tinham dificuldade de votar
contra a emenda. Com o restante não haveria problemas. São palavras do
Deputado Durval Ângelo.

Como não participei daquilo - é uma pena que o Deputado Cleuber
Carneiro não esteja presente -, gostaria que os companheiros entendessem a
lisura que tive na condução desse assunto tão sério e grave. Achei que a
coisa estava confusa demais. Eu teria condições de dar continuidade aos
entendimentos se estivesse dentro daquele acordo para votar tudo e não
obstruir. Mas, como estava contra o Acordo de Lideranças e iria assumir
sozinho a posição de obstrução, não poderia continuar no meio desse
assunto, exatamente porque poderia colocar fogo no circo. E não é minha
intenção pôr fogo no circo. Quero que essa situação tenha, se possível, os
devidos esclarecimentos. Mas eu me julgo fora de condições de dar
continuidade ao processo de intermediação, porque poderia me aproveitar
desse quadro confuso no processo de obstrução.

Assim, procurei o Deputado Cleuber Carneiro e lhe disse que não poderia
continuar, diante do que ouvira do Deputado Durval Angelo sobre o acordo
entre o PT e a Liderança. Então, eu me afastei do processo. E não somente
V. Exa., como também a Casa, os Juizes e Minas Gerais vão conhecer
minha posição.Tenho ainda muito tempo. Estou encaminhando a discussão e
vou encaminhar a votação.

E obvio que vou dizer, de forma absolutamente clara, qual é a minha
posição. Não quero que V. Exa. entenda a minha atitude como tentativa de
confundir alguém. Participei da reunião e me foi dada a missão de negociar
com o Deputado Durval Angelo. No entanto, o Deputado disse, em público, a
mim e a outros Deputados que havia um processo de negociação com ele
em que se garantia a aprovação de sua emenda. Senti-me sem condições de
dar continuidade ao processo de entendimento. Procurei o Deputado Cleuber
Carneiro, o mais interessado no projeto, que me levou para participar da
reunião, e disse-lhe que não tinha mais condições de continuar na missão
que me foi proposta. Naquele momento abri mão da minha missão.

O Deputado Durval Angelo foi muito claro ao dizer que a negociação com
o Governo foi para aprovar a sua emenda. Isso foi dito a mim e a outros
Deputados que estavam sentados nas últimas cadeiras desta Assembléia.
Fiz questão de chamar o Deputado para que outros Deputados pudessem
ouvir e depois servirem de testemunhas. Ainda bem que consegui ouvir do
Deputado Durval Angelo as condições em que o Governo negociou com ele.

0 Deputado Péricles Ferreira (Em aparte) - Deputado Anderson Adauto,
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mais uma vez, agradeço a atenção de V. Exa. Mas, a título de
esclarecimento, quero dizer que, como V. Exa., queremos buscar a verdade
dos fatos. Aqui se faz presente - e é lamentável a ausência do ilustre
Deputado Durval Ângelo- o Deputado Marcos Helênio, Líder da Bancada PT,
e o Deputado Gilmar Machado, que também participou da conversa. Posso
afirmar, neste momento, que o compromisso do Presidente da Casa,
naquela oportunidade, foi simplesmente de colocar a matéria em pauta.
Houve ainda o compromisso de minha parte de apoiar a matéria. E diferente.

Nenhum de nós pode vilipendiar a capacidade dos nossos nobres pares e
dizer que vai aprovar essa ou aquela matéria. Se assim fosse, seria até uma
desonra a esse parlamento. Eu não seria tolo e louco - muito mais louco - de
assumir um compromisso desse porte. Não o faria nem em nome do próprio
Governador do Estado, que me honra com a condição de Líder do Governo
na Casa. Portanto, esclareço a V. Exa. que o compromisso da Mesa da
Casa, naquela oportunidade representada pelo seu Presidente, foi
simplesmente ode colocar a matéria em pauta. O meu compromisso pessoal
foi o de apoiar a matéria. As minhas posições têm sido muito transparentes
na Casa. Procuro e busco a coerência, porque não se faz política sem
coerência. Era esse o esclarecimento que gostaria de prestar a V. Exa.

O Deputado Anderson Adauto - Deputado Péricles Ferreira, acredito que o
Deputado Durval Ângelo deve ter confundido a posição pessoal de V. Exa.
com a condição de Líder do Governo, e assim,de Líder da Maioria na Casa.
Ele deve ter entendido que o senhor estava na negociação não como o
Deputado Péricles Ferreira, de forma individual, dono apenas de seu voto.
Ele deve ter interpretado que, naquele momento, ali estava sentado na mesa
o Líder do Governo, a pessoa, em condições de, a partir do momento em
que promete... Aqui, em Plenário, há outros Deputados que estão desejosos
de seguir a posição de V. Exa.

O Deputado Gilmar Machado - Tenhos duas questões a abordar. Em
primeiro lugar, quero tentar esclarecer a ausência do Deputado Durval
Angelo, que hoje está numa atividade extra da Comissão de Direitos
Humanos. Mas está a serviço da Assembléia Legislativa. Por esse motivo,
não está aqui.

Em relação aos entendimentos, tanto o nosso Líder quanto eu e o
Deputado Durval Ângelo, encontramo-nos com o Presidente da Assembléia,
e este nos solicitou, para montagem da pauta, que tivéssemos uma
conversa. Para os projetos referentes ao Governo, disutimos o que poderia
entrar e o que não poderia entrar na pauta. Isso foi discutido com o Líder do
Governo. Nos projetos dos Deputados, faríamos um entendimento do que
seria colocado. O Presidente comprometeu-se a colocar na pauta o resultado
desse entendimento, porque ele é quem monta a pauta. No processo de
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votação, sena feito um trabalho de convencimento, e o Deputado Péncies
Ferreira, individualmente, iria trabalhar pela aprovação da Emenda n° 45, do
Deputado Durval Ângelo. Não havia aí o compromisso do Governo. Isso
ficou bem claro para todos nós que estávamos presentes. Os projetos dos
Deputados teriam que ser discutidos por nós. Não havia a interferência do
Governador, somente a nossa. O Deputado Péricles Ferreira iria trabalhar
pela aprovação da emenda. Iríamos fazer urna avaliação. Se corrêssemos o
risco de não ver a matéria aprovada, pediríamos o adiamento para o próximo
ano. Esse foi o entendimento. Queria fazer esse relato, porque o acordo que
fizemos foi claro e transparente.

Gostaria de agradecer a V. Exa. e saber se poderíamos dar
prosseguimento àquele outro entendimento, para que pudéssemos ver
concluídos os nossos trabalhos.

O Deputado Anderson Adauto - Podemos, sim. Gostaria apenas de concluir
essa etapa da fundamentação do Deputado Durval Ângelo. Vai ser uma
pena, mas acredito que, antes de entrarmos no processo de votação, seria
muito importante se algum Deputado pudesse aproveitar a oportunidade para
ler as razões do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que cuidou de
nos mandar um material amplo. Acho que seria muito importante que, antes
da votação, toda a Assembléia Legislativa tomasse conhecimento desse
material e principalmente que as razões do Tribunal de Justiça Militar
ficassem registradas nos anais desta Casa. Isso poderia ser feito através da
leitura do material por um Deputado.

Gostaria de, na parte da tarde, fazer o encaminhamento da votação. Faria
a leitura das razões do Tribunal de Justiça Militar em primeiro lugar. Depois
da anuência de cada um, partiríamos para o processo de votação.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. A Presidência verifica,
de plano, a inexistência de "quorum" qualificado para a votação da proposta
de emenda e passa à apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1150197, do Deputado João
Batista de Oliveira, que dá nova redação ao art. 36 da Lei n° 12.427, de
27112/96, que dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da justiça
estadual de 1 0 e 20 graus. A Comissão de 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° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com
a palavra, para discuti-lo, o Deputado José Bonifácio.

O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, recebi pela
manhã um ofício do Presidente da Associação Comercial de Barbacena, o
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comerciante Flávio José Dani, de grandes tradições naquela região, dando-
me a notícia de que a Secretaria da Fazenda, por seu representante em
Barbacena, o Administrador Fazendário - antigamente chamado de coletor -,
havia-lhe enviado a Circular n° 48197, em que comunica simplesmente que
lá haverá uma operação de fiscalização com aproximadamente 60 fiscais. A
data, Sr. Presidente, é a data do Papai Noel, dias 22 e 23 de dezembro.

Todos são testemunhas - sem qualquer desavença pessoal - de que tenho
criticado, desta tribuna e através dos jornais, a ação do Secretário João
Heraldo, por entender que ele não tem criado mecanismos normais ou até
inventivos para aumentar a arrecadação do Estado. E S. Exa. acha -
naturalmente, não sendo político, não tem prática nas disputas eleitorais ou
políticas - que, com essa circular, vai nos intimidar. Diz a circular: "Estando a
Administração Fazendária a postos para atendimento aos contribuintes
interessados em regularizar a eventual situação fisco-tributária, informamos
ainda que alocaremos uma unidade móvel," - o Deputado Hely Tarqüínio não
vai gostar disso - "um 'moto-nome na Praça dos Andradas". Ora, é
justamente o lugar onde resido, Sr. Presidente, num velho e modesto solar.
Ele vai colocar essa unidade móvel - e explica bem - para atendimento de
consumidores e contribuintes que queiram apresentar fatos ou denúncias de
irregularidades fiscais. Aí é que está a minha preocupação, Sr. Presidente.
Não com os comerciantes de Barbacena, porque até lá os meus adversários
também pagam impostos corretamente. A minha preocupação é que hoje
ouvi rumores de que o Sr. Secretário da Fazenda já distribuiu em Minas
Gerais - não posso provar, porque ainda não recebi - o IPVA com aumento.
Aumento ilegal, absurdo, porque o projeto está na pauta para votarmos.
Estou com medo desse "moto-home", estou com medo de aparecer algum
barbacenense - lá todos são muito politizados - e denunciar o Secretário da
Fazenda até no Ministério Público, porque ele está cobrando imposto, está
aumentando imposto sem lei. E essa a minha preocupação.

Preocupo-me também com os meus colegas. De modo que farei agora um
requerimento à Mesa, pedindo que o Secretário da Fazenda informe se está
fazendo isso somente em Barbacena ou se é em todas as cidades do
Estado. Acho bom nos prevenirmos, porque é um Papai Noel até barbado.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDA N°2
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.150/97

Suprima-se o inciso IV do art. 36 da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de
1996, com a redação dada pelo art. 1 0 do Projeto de Lei no 1.150197,
passando o inciso 111 do supracitado art. 36 a ter a seguinte redação:
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"Art. 36-........................
III - 56% (cinqüenta e seis por cento) para o Fundo Penitenciário

Estadual.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
José Militão
Justificação: O Projeto de Lei n° 1.150197, do Deputado João Batista de

Oliveira, constitui iniciativa das mais louváveis. Com  efeito, não se justifica
que determinadas entidades de classe sejam privilegiadas com recursos
públicos.

Entendemos, contudo, que deve ser suprimido o inciso IV, na forma
proposta por esta emenda, a fim de que os 20% atualmente direcionados
para várias entidades e sindicatos de classe sejam adicionados aos 36%
originariamente previstos no projeto de lei, de modo que o montante de 56%
passe a constituir recurso para o Fundo Penitenciário Estadual.

A penúria e as precárias condições do sistema carcerário estadual
estimularam-nos a apresentar esta emenda, que, temos certeza,
complementa os nobres objetivos coliniados pelo Projeto de Lei n° 1.150197.

Pela justiça e pela oportunidade desta emenda, esperamos contar com o
apoio de nossos pares à sua aprovação.

EMENDA N°3
O parágrafo único do art. 1 0 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1°- .....
Parágrafo único - Os recursos a que se refere este artigo serão distribuídos

segundo os seguintes percentuais:
- 11% (onze por cento) na construção, manutenção, conservação e

reparação de prédios de fórum;
II - 33% (trinta e três por cento) no custeio de ações públicas, assistência

judiciária e para a Defensoria Pública;
III - 40% (quarenta por cento) no Fundo Penitenciário Estadual;
IV - 10% (dez por cento) no Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA-,

para aplicação em programas voltados para crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal e social, com prioridade para programas de
proteção, reabilitação de portadores de deficiência e reeducação de autores
de atos infracionais;

V - 6% (seis por cento) no Fundo Penitenciário Estadual, para custeio de
atendimento à saúde dos presos dos estabelecimentos penitenciários das
comarcas.".

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 1997.
João Batista de Oliveira

EMENDA N°4
Dê-se ao inciso IV do art. 36 da Lei n°12.427, de 27 de dezembro de 1996,
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alterado pelo art. 1 0 do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n o 1.150197, a
seguinte redação:

"Au. 1 0 - O art. 36 da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:

'Art. 36-....
IV - 20% (vinte por cento) na construção, retorna e manutenção de

estabelecimentos penitenciários das comarcas e de centros destinados ao
recolhimento e à guarda de menor infrator e no custeio do atendimento à
saúde dos respectivos presos e menores.'.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
José Bonifácio
Justificação: Toma-se imprescindível que a destinação de recursos

prevista no substitutivo refira-se também à manutenção e ao conseqüente
aperfeiçoamento dos estabelecimentos em funcionamento.

O Estatuto da Criança e do Adolescente não considera crime o delito
cometido por menor. Assim, para que seja possível a destinação de recursos
a estabelecimentos responsáveis pela guarda de menores infratores, tal
medida deverá ser explicitada em lei.

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 5°a seguinte redação:
"Art. 5°-O art. 36 da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996, passa a

ter a seguinte redação:
'Art. 36 - A receita proveniente da arrecadação das custas constantes nas

Tabelas 1, 2, 3 e 4 anexas será repassada integralmente ao Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de atender às despesas
com pessoal, outros custeios e capital, como antecipação de parte de
duodécimos a que se refere o art. 162 da Constituição do Estado, ressalvado
o montante necessário ao atendimento das propostas priorizadas nas
audiências públicas regionais, incluídas no orçamento anual do Estado.

Parágrafo único - Incluem-se na receita de que trata este artigo os recursos
provenientes da aplicação da Lei Federal n° 9.099, de 26 de setembro de
1995.'.".

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 1997.
José Bonifácio

EMENDA N°.6
Dê-se aos incisos II e III do art. 36 da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de

1996, a que se refere o art. 1 0 , a seguinte redação:
"Au. 1°- .....................................................................................
'Au. 36- ....................................................................................
II - 34% (trinta e quatro por cento), no custeio de ações públicas,

assistência judiciária e para a Defensoria Pública;
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III - 39% (trinta e nove por cento), para o Fundo Penitenciário Estadual;'.".
Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Antônio Júlio
Justificação: Tramita nesta Casa o Projeto de Lei n° 1.297197, que, na

forma do Substitutivo no 2, que apresentamos, toma obrigatório o pagamento
pelo Estado das despesas com perícias de pessoas sob a égide da justiça
gratuita.

Estabelece, também, que essas despesas correrão a conta dos recursos de
que trata o art. 36 da Lei n° 12.427, de 27112196, ou seja, o adicional de 20%
incidente sobre o valor das custas e dos emolumentos, que vem a ser o
objeto do Projeto de Lei n° 1. 150/97, ora em discussão.

Com a instituição desse novo encargo pelo Projeto de Lei n° 1.297197 é
mister aumentar o quinhão do adicional destinado ao custeio de açõer
públicas, assistência judiciária e para a Defensoria Pública. Assim, por me;
da presente emenda, propomos aumentá-lo em um ponto percentuaí,
passando-o de 33% para 34%, o que corresponderia a aproximadamente
R$25.000,00 por mês.

Em contrapartida, propomos seja 37% o percentual destinado ao Fundo
Penitenciário Estadual. Embora represente uma redução de 1 ponto
percentual em relação ao que dispõe o Substitutivo n° 2, constitui, na
verdade, um incremento de 3 pontos percentuais em relação à situação
atual.

Finalmente, vale ressaltar o relevante alcance social do aumento. Os mais
carentes, não conseguindo produzir a prova pericial, têm o seu processo
arquivado, ou, não conseguindo pagar os honorários do assistente técnico,
não conseguem levar seu ponto de vista à perícia. A proposição possibilitará
um tratamento igual para os desiguais, o estabelecimento cia justiça e o
pleno exercício da cidadania.

SUBSTITUTIVO N°3 AO PROJETO DE LEI N°1.150/97
Altera artigos da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe

sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de
Primeiro e Segundo Graus.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O "caput" dos arts. 20 , 10 e 12 da Lei n° 12.427, de 27 de

dezembro de 1996, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 20 - O recolhimento das custas dar-se-á mediante a utilização dos

mesmos documentos previstos para o pagamento dos tributos estaduais e
será disciplinado por meio de ato normativo da Secretaria de Estado da
Fazenda e da Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais.";

Art. 10 - São isentos de quaisquer despesas processuais:";
"Art. 12 - 0 pagamento das custas devidas no Juizo de Primeiro Grau
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efetua-se no ato da distribuição, inclusive nos embargos a execução, na
ação monitória e nas ações penais privadas.".

Art. 20 - Os dispositivos a seguir indicados da Lei n° 12.427, de 27 de
dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18- ............................
§ 1 0 - Na ação penal pública e nas execuções fiscais.
§ 20 - Não se aplica o disposto no 'caput' e no parágrafo anterior

II - nos feitos em que haja isenção ou dispensa de pagamento de quaisquer
despesas processuais, sejam custas, emolumentos ou ressarcimento, a
qualquer título, por diligências de oficias de justiça.";

"Art. 30 - Os valores constantes nas tabelas anexas a esta lei serão
atualizados anualmente pela variação da UFIR ou outro índice que venha a
substitui-la.

Parágrafo único - O valor do porte de retorno e das cópias reprográficas
poderá ser atualizado sempre que a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT - e fornecedores de máquinas reprográficas alterarem os
seus preços.";

"Art. 35 - O Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada manterão conta em
estabelecimento bancário oficial com a finalidade de recebimento:

- das custas nos processos de competência originária;
II - do valor de preparo dos recursos e porte de retomo;
III - da receita adicional sobre os emolumentos do extrajudicial.";
"AI. 36 - A receita proveniente da arrecadação das custas, constantes nas

Tabelas 1, 2, 3 e 4 anexas, será repassada integralmente ao Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, com a finalidade de atender às despesas com
pessoal, outros custeios e capital, como antecipação de parte de duodécimos
a que se refere o art. 162 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - Incluem-se na receita de que trata o artigo os recursos
provenientes da aplicação da Lei Federal n° 9.099, de 26 de setembro de
1995.".

Art. 30 - Para cumprimento do disposto nesta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir crédito suplementar, no exercício de 1998, até o valor de
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), observadas as determinações da
Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 1998.

AI. 50 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as
contidas na Lei n° 12.155, de 21 de maio de 1996, no que se refere a custas
judiciárias.

Sala das Reuniões, de de 1997.
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Péricles Ferreira

TABELA 1
Custas da Primeira Instância



- Crime cominado com pena

- Ações Criminais Privadas -

pagamento das custas
e no ato da distribuicâc

til - Contravenção Penal, Crime
cominado com pena de detenção,
Notificações, Interpelações e
Procedimentos Cautelares,
Livramento Condicional,
Reabilitação, Execução de

TABELA 2
Custas da Seaunda Instância

o Cível
Recursos
R$ 100,00

TABELA 3
Atos Comuns

1 TABELA E - Reembolso de1
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Verbas Indenizatónas
Locomoção de Oficial de Justiça-

Avaliador
No Perímetro Fora do Perímetro

Urbano e	Urbano e
Suburbano da Suburbano da

Comarca	Comarca
R$ 5,00	R$ 5,00 + R$ 0,50

por quilômetro
rodado, limitado

em
R$ 40,00

Citação,	Citação, Penhora
Penhora e	e Avaliação R$
Avaliação	12,00 + R$ 0,50
R$ 1200	por quilômetro

rodado, limitado
em R$ 40,00

Arrombament	R$ 25,00
o, demolição,
remoção de

bens
Seqüestro,	R$20,00

arresto,
apreensão ou

despejo de
bens

Reembolso ao TJMG - Órgão
pagador

Laudo de	R$ 200,00
Psicólogo
Judicial

Laudo de	R$150,00
Assistente

Social Judicial

TABELA F - Das Certidões,
Cartas e Outros Documentos

Natureza	Valor
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- -- a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas ao projeto Emendas n°s 2, do Deputado José Militão; 3,
do Deputado João Batista de Oliveira; 4 e 5, do Deputado José Bonifácio; e
6, do Deputado Antônio Júlio; e o Substitutivo n° 3, do Deputado Péricles
Ferreira. Nos termos do § 2 0 do art. 195 da Resolução n° 5.065, de 1990, a
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Presidência encaminha o projeto com as emendas e o substitutivo à
Comissão de Fiscalização Financeira, para receber parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Vamos entrar, agora, em projetos que

exigem discussão mais aprofundada, e estou verificando, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos. Solicito o
encerramento da reunião.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do
dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação.Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE JANEIRO DE 1998

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO
- O Sr. Presidente despachou, em 1611198, a seguinte comunicação:
Do Deputado Paulo Sctiettino, comunicando o falecimento do Sr. José

Farah, ocorrido no dia 29112/97, nesta Capital (- Ciente. Oficie-se.).



145
BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 1998

ATA

ATA DA 229a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17112197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - l a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 45197;
discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos e Anderson Adauto;
questões de ordem; discursos dos Deputados José Bonifácio, Cleuber
Carneiro, Marco Régis, Raul Lima Neto e Durval Ângelo; questão de ordem;
chamada de votação nominal; inexistência de "quorum" qualificado para
votação; anulação da votação - Votação, em V turno, do Projeto de Lei n°
1.317197; requerimento do Deputado Arnaldo Perna; aprovação; votação do
Substitutivo n° 1; discurso do Deputado Anderson Adauto; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1; prejudicialidade dos Substitutivos n°s 2 e 3 -
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.548197; discursos dos
Deputados Anderson Adauto e Raul Lima Neto; apresentação das Emendas
n°s 11 a 30 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 17; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto e das emendas à Comissão de
Fiscalização Financeira - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.549197; discurso do Deputado Anderson Adauto; apresentação das
Emendas n°s 16 a 61 e das Subemendas n°5 1 a 4 à Emenda n° 16;
encaminhamento do projeto e das emendas à Comissão de Fiscalização
Financeira - Encerramento.

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo
Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Arnbrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Roberto - Amaldo Penna - Bené Guedes - Bilac
Pinto - 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 Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista
de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militâo -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
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Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Pauto Piau -
Paulo Sctuettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêrnolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wandertey Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20h14min, a lista de

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

ta Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretána nas funções de 20-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - 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
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os

Projetos de Lei n°s 1.478197, que foi apreciado na reunião extraordinária
realizada ontem, à noite, e 1.223197, em virtude de sua apreciação na
reunião extraordinária realizada hoje, de manhã, bem como o Projeto de Lei
n° 1.150197, que, tendo recebido emendas em Plenário, foi devolvido à
Comissão de Defesa do Consumidor. A Presidência fez retirar da pauta,
ainda, os vetos às Proposições de Lei n°5 13.482 e 13.483, também
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, de manhã.

A Presidência, considerando que se encontra em tramitação nesta Casa
projeto de lei oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre o IPVA, ainda
em fase de discussão em 1 0 turno; considerando, outrossim, que o Governo
do Estado, antecipando-se à deliberação legislativa, fez emitir e distribuir
guias de arrecadação de IPVA já contemplando a nova alíquota de 4%,
prevista no Projeto de Lei n° 1.425197; com base no inciso XXXV do art. 82
do Regimento Interno, que dispõe, expressamente, caber ao Presidente
"zelar pelo prestígio e pela dignidade da Assembléia Legislativa e pelo
respeito às prerrogativas constitucionais de seus membros", decide retirar da
pauta o Projeto de Lei n° 1.425197, até que se esclareça a questão. (-
Palmas.)

E, desde que a Presidência toma esta decisão, em vista do que o próprio
Governo do Estado ainda não tem informações a respeito, como nos foi
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informado pelo Líder do Governo, pelo Líder da Maioria, pelo Líder do Bloco,
em respeito aos parlamentares que aqui se encontram, ela está tomada, e
esse projeto só voltará à pauta se houver esclarecimentos. (- Palmas.)

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à

Constituição no 45197, do Deputado Durval Angelo, que altera a Seção III do
Capítulo II da Constituição do Estado e acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo Diploma Legal. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, assessoria, demais pessoas que se encontram nas galerias,
imprensa; eu gostaria de relembrar o ano de 1989, quando da elaboração da
Constituição mineira. Como membro deste Poder, naquela época Poder
Constituinte Estadual, tive a oportunidade de discutir detalhadamente essa
questão tão importante, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais.

Naquela época, quando proposta semelhante à do ilustre Deputado Durval
Ângelo foi apresentada, tive a oportunidade de discutir e votar essa questão
e de encaminhar contra, por diversas razões: o Tribunal de Justiça Militar
implica despesa pequena para o Estado; é ágil em seus julgamentos; na
verdade, conhece bem o trato com os militares.

Assim, eu gostaria de comunicar a este Plenário que não tenho nenhum
motivo para mudar de opinião, pois o Tribunal de Justiça Militar continua
composto por Juizes competentes, continua representando muito pouca
despesa para os cofres do Estado, é relativamente ágil, tem o respeito deste
parlamentar. Diante disso, quero solicitar aos meus nobres pares que
raciocinem conosco a respeito dessa questão. Eu gostaria de dizer que a
minha posição é a mesma de 1989. Se não me falha a memória, do outro
lado estava a ilustre e competente Deputada Sandra Starling, uma das
melhores figuras políticas que já passaram por esta Casa. Rendo minhas
homenagens públicas ao também competente e diligente Deputado Durval
Ângelo, mas quero deixar bem claro que a minha opinião é a mesmíssima de
1969. Por isso, eu gostaria de pedir às Deputadas e aos Deputados que me
acompanhassem no voto pela não-extinção do Tribunal de Justiça Militar,
pelas razões expostas, e eu poderia rapidamente repetir no meu
encaminhamento de votação contrária â Proposta de Emenda à Constituição
n° 45/97.

Eu gostaria de dizer que esta Casa precisa de momentos como este, em
que se trava o debate. Estamos aqui para ouvir atentamente o ilustre
Deputado Durval Ângelo, que vai colocar as suas razões, e, publicamente,
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rendo as minhas homenagens a ele e ao seu trabalho. No entanto, eu
gostaria de dizer que eu me posiciono contrário à extinção do Tribunal de
Justiça Militar, porque acho que é útil e necessário, ágil, conhece os
militares, convive com essa questão muito mais do que o Tribunal de
Justiça, que também é competente. Por isso, encaminho para que a proposta
seja rejeitada por este Plenário. Estou inteiramente à disposição para que
possamos discutir mais essa questão, que, na verdade, precisa ser
aprofundada.

Uma questão apresentada pelo Deputado Durval Angelo, com a qual eu
concordo, que já foi apresentada a esta Casa, é a junção do Tribunal de
Alçada com o de Justiça. Até assinei a proposta que ele apresentou àquela
época, e depois não foi votada, por causa de alguns acordos e
impedimentos. Mas, simplesmente, a extinção do Tribunal de Justiça Militar,
como Deputado estudioso dessa questão e constituinte mineiro de 1989, não
posso aceitar. Peço, então, aos meus colegas que nos ajudem, votando
contrariamente à proposta, volto a repetir, do ilustre, competente, inteligente
Deputado Durval Angelo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, pela
manhã, houve o episódio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o Líder
do Governo e o Deputado Gilmar Machado, em apartes, explicaram a forma
como foi conduzido o processo de negociação entre o Presidente da
Assembléia, o Deputado Péricles e o PT.

Acredito que não há mais absolutamente nada a ser explicado nesse
processo. Mas gostaria de dizer que fui procurado pelo Deputado Cleuber
Carneiro para que viesse aqui embaixo conversar com o PT a respeito dessa
matéria e tentar fazer com que o Deputado Durval Angelo abrisse mão da
sua emenda neste momento em que acontece esse processo em Brasília.
Talvez, só tivéssemos que tomar alguma decisão após essas definições em
nível federal. Senti, depois, que não seria possível conseguir absolutamente
nada num processo de negociação, exatamente porque tinha sido
anteriormente objeto de acordo com o PT a Proposta de Emenda à
Constituição n° 45197.

Gostaria de dizer que, em função do quadro, do apelo que me foi feito no
230 andar, gostaria de, pelo menos, neste momento, ler para os Srs.
Deputados as contra-argumentações que foram encaminhadas pelo Tribunal
de Justiça Militar de Minas Gerais a todos os Deputados, para que aqueles
que não tiveram condições de ler possam tomar conhecimento do material.
E um documento assinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar, Dr.
José Joaquim Benfica, Juiz civil. (- Lê:)
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"Em complementação ao que expressamos em nosso Ofício n° 65197,
permita-me Vossa Excelência aditar estas considerações, que poderão
contribuir para que V. Exas. formem suas convicções na votação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 45197".

Argumenta, então, o Presidente do Tribunal de Justiça:
"Argumentos da Proposta de Emenda à Constituição n° 28196.
Por ocasião da apresentação e dos estudos da Proposta de Emenda à

Constituição n° 28196, alguns argumentos foram lançados contra a Justiça
Militar.

Embora derrotado e arquivado o projeto, convém retomar aos argumentos
então apresentados, especialmente pelo seu autor, nobre Deputado Durval
Angelo, diante da possibilidade de poderem ser lembrados".

Argumentou-se então:
"1.1 - A Justiça Militar é justiça doméstica.
Certo Deputado Federal, embora bacharel em Direito e conhecedor da

Constituição, costuma qualificar a Justiça Militar de Justiça Militar das
Polícias Militares.

Nada mais falso. Basta abrir-se a Constituição para verificar-se que a
Justiça Militar é órgão do Poder Judiciário, alado nos Estados, por
autorização da Constituição Federal, por iniciativa dos Tribunais de Justiça: a
Justiça de la Instância, representada pelos Conselhos de Justiça e a de 2
Instância, pelos Tribunais de Justiça Militar nos Estados cujas Polícias
Militares tenham um contingente superior a 20 mil integrantes.

A Polícia Militar pertence ao Poder Executivo".
Ele complementa essa sua linha de argumentação:
1.2 - A Justiça Militar é justiça corporativa.
Partindo do pressuposto de que a Justiça Militar seria uma justiça das

Policias Militares, poder-se-ia deduzir que essa justiça fosse corporativa.
Seria a justiça dos jurisdicionados para proteger os jurisdicionados, como
uma justiça classista,

A afirmativa reduzida a 'slogan' de fácil apreensão e repetição já tem
produzido os estragos que seus autores pudessem desejar.

Deriva daquela afirmativa esta outra: a Justiça Militar é rigorosa com os
praças e benevolente com os oficiais

Nada mais contrário á verdade. Tais afirmações irresponsáveis trazem
uma grande vantagem para seus prolatores: a dificuldade da resposta. Como
defender que a Justiça Militar não é corporativa? Como defender que a
Justiça Militar não é rigorosa com alguns dos jurisdicionados e benevolente
com outros?

Pela generalidade, a afirmativa toma-se leviana, como seria leviano
afirmar que o Poder Legislativo não permite a punição de seus Deputados ou
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Senadores que praticam atos em si criminosos.

A Justiça Militar caracteriza-se pelos julgamentos em Conselhos, formados
por Juizes múltiplos, não pelo juízo monocrático. Os Conselhos são
formados por um Juiz-Auditor (que seria o Juiz de Direito da justiça comum.
Em Estados em que não há a Justiça Militar organizada em carreira, um Juiz
de Direito é designado para exercer o cargo de Juiz-Auditor.) e por quatro
oficiais, que são sorteados no universo da oficialidade que serve na Capital.

Na maioria dos Estados membros, os recursos contra decisões desses
Conselhos sobem para o Tribunal de Justiça. Apenas em três Estados (Minas
Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul), os recursos são para os tribunais
especializados. A Revolução de 1964 quis acabar com esses tribunais e
impediu a instalação do tribunal do Paraná. A Constituição Federal os
recepcionou e autorizou a existência da Justiça Militar, até mesmo em 2a
instância, esta nos Estados cujos contingentes das Policias Militares sejam
superiores a 20 mil integrantes.

A afirmativa de conduta corporativista da Justiça Militar carrega um ranço
de animosidade. Equivale a afirmar que os Juizes julgam contra a prova dos
autos, que os Juizes são falsos, que os Juizes não realizam o seu ofício
devido, adequada e legalmente, que os Juizes atuam contra a lei. No
mínimo, a afirmação é injuriosa, embora respeitemos o direito - inspirado no
princípio da liberdade de expressão tão duramente conquistado - de o
Deputado dizer o que lhe aprouver.

É um argumento corajoso', já que a pessoa que o utiliza não cita caso ou
exemplo algum para confirmar a afirmativa. Estranho como se fazem
afirmações desse quilate, sem comprovação, sem argumentação alguma.
Encadeiam frases, às vezes de efeito, slogans' como verdades, como se
axiomáticas fossem. Na verdade, caso algum autor dessas 'verdades'
quisesse preocupar-se com a verdade delas, estudaria a Justiça Militar,
visitaria os Conselhos e o Tribunal, conversaria com os Juizes (temos
conhecimento de que um dos Juizes deste Tribunal, hoje aposentado,
quando Presidente, mandou arquivar documento que outro Juiz lhe dirigira
confidencialmente e, mais tarde, dele extraiu cópia para remessa à
Assembléia. Esse documento se refere a uma análise, refletindo ponto de
vista singular a respeito da Justiça Militar na época.), com os Promotores e
os Procuradores de Justiça, com funcionários, com os Defensores Públicos e
advogados que ali trabalham ou trabalharam, com os jurisdicionados.
Consultaria os processos e os relatórios mensais e anuais, as estatísticas,
etc.

Questões de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, tenho ainda uma última

folha para ler. Consultaria V. Exa., já que V. Exa. participou das
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conversações com os quatro Juizes que estiveram no 23 0 andar, se, dentro
daquele princípio, daquela conversa, daquele acordo que foi feito com os
quatro Juízes do Tribunal de Justiça Militar, não seria pelo menos razoável,
em nome daquele grande número de Líderes que estavam presentes no 230
andar, que um Deputado daqueles que participaram da reunião com os
quatro Juizes no 230 andar fizesse a leitura de um documento que foi
encaminhado a esta Casa para todos os Deputados, um a um.

O Sr. Presidente - Tempo vencido. Quero esclarecer ao ilustre Deputado
Anderson Adauto que esta Presidência fez o compromisso apenas de colocar
esse projeto na pauta. A questão da votação não é da competência da
Presidência, portanto todos os Deputados têm a liberdade de votar a favor
ou contra. Evidentemente, se qualquer Deputado que participou do acordo
quiser se manifestar, que se manifeste. O compromisso do Presidente feito
com a Bancada do PT foi o de colocar o projeto na pauta, e isso foi avisado
aos Srs. Juizes do Tribunal de Justiça Militar. A Presidência cumpre seu
compromisso. (- Palmas.)

O Deputado Anderson Adauto - Eu perguntaria a V. Exa. se concluo o
documento encaminhado pelo Tribunal.

O Sr. Presidente - Seu tempo se encontra vencido. Se algum outro
Deputado quiser se inscrever, evidente que poderá fazê-lo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, nós, da Bancada do PT,
entendemos que a nossa postura e a nossa condução no esforço de
agilidade da pauta neste final de ano foi mantido em cima de idéias, em
cima de propostas. Nada além disso exigimos do Governo. Espero, antes de
tudo, que as Lideranças do Governo entendam que estamos cumprindo o
nosso acordo e pretendemos cumpri-lo. Entendemos ser importante, se é no
campo das idéias, que seja garantida a aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 45. Quem sou eu para pressionar ou para determinar como
qualquer Deputado deve votar. Acho que, antes de tudo, o voto é uma
questão de consciência.

Nossa postura não é de ameaça. O que queremos é o acordo, o
entendimento. Na vez passada, tive 42 votos pela aprovação da proposta
num Plenário esvaziado, sem que estivesse explicitada a discussão que
tivemos e o apoio aberto do próprio Líder do Governo 1 que, desde o primeiro
momento, ainda no projeto anterior, já se manifestava favorável a ele.

Então o que queremos elucidar é a informação que nos chegou de que no
&moço(?) de Lideranças desta Casa com essa Presidência teria sido
estabelecido o compromisso de derrotar a nossa proposta, e acho que isso
estaria na contramão de tudo o que começamos a discutir.

• Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Quero elogiar essa postura da Presidência
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desta Casa, que resgata, antes de tudo, a autoridade e a autonomia do
Poder Legislativo.

Eu gostaria de dizer também a esta Casa, de público, que amanhã, às 3
floras, estaremos apresentando uma queixa-crime na Delegacia de Ordem
Econômica, contra o Secretário João Heraldo, porque, como contribuinte,
recebi ontem, em minha casa, a guia do IPVA, sem que o projeto tenha sido
aprovado. Amanhã, entrarei também com uma representação no Ministério
Público, na Promotoria da Defesa do Consumidor, pois também como
consumidor sinto-me lesado ao receber uma guia de imposto não aprovado
nesta Casa. Mais ainda: protocolamos hoje um requerimento dirigido à Mesa
Diretora, a ser aprovado amanhã, para que o Sr. João Heraldo aqui venha
explicar esse desrespeito não só a este Poder, mas a todos os 1.600.000
contribuintes de Minas Gerais. Isso é um desrespeito. E esta Casa tem de
deixar bem claro que esta é que é a posição da autonomia e do resgate do
Poder. Parabéns pela medida tomada.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, convivemos já há 16
anos e conheço bem o caráter, a determinação e a coragem de que V. Exa.
é possuidor. Eu gostaria de dizer que me sinto honrado por fazer parte desta
Assembléia Legislativa no momento em que ela é presidida pelo ilustre
Deputado Romeu Queiroz. Quero dizer claramente, alto e bom som, que
esta Casa tem Presidente. Parabéns, Romeu.

O Deputado Anderson Adauto - Gostaria também de parabenizar V. Exa.
não só por essa decisão, mas também pelo comportamento que tem tido nos
momentos decisivos desses últimos dias, no cumprimento do novo
Regimento Interno por que V. Exa. tanto lutou, para que o Poder Legislativo
pudesse avançar.

Quero fazer minhas as palavras do Deputado Durval Angelo, com relação
á falta de respeito do Secretário da Fazenda com relação a esta Casa, com
relação a todos os mineiros. Gostaria ainda de colocar, de público, que, se o
Deputado Durval Angelo me desse a oportunidade de assinar com ele todas
as ações possíveis e cabíveis contra o Secretário da Fazenda, eu teria,
como e na condição de parlamentar, o maior prazer em fazê-lo, Juntamente
com os outros Deputados que, porventura, estejam acompanhando a sua
iniciativa. Meu muito obrigado.

O Deputado Wilson Pires - Quero, Sr. Presidente, em nome do Bloco da
Frente Liberal, Bloco Liberal Socialista, em nome da Bancada do PFL, por
designação1 do meu ilustre Líder Bilac Pinto, dizer que V. Exa, neste
momento, determina um comportamento que já deveria estar existindo no
Poder Legislativo, que sempre tem sido subserviente ao Poder Executivo.

Quero dizer ainda que V. Exa. demonstrou, na sua primeira vez como
Presidente desta Casa, e demonstra, pela segunda vez como Presidente,
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que o Poder Legislativo é livre, espontâneo e explícito em suas votações.
Parabéns, Sr. Presidente.

O Deputado Irani Barbosa - Nobre Presidente Romeu Queiroz, sou
companheiro de V. Exa. desde 1986. Quero dizer que esta foi uma das
atitudes mais dignas que o Legislativo deste Estado poderia tomar. Foi a
maior prova de desrespeito contra esta Casa, contra o Governo do Estado e
contra a população de Minas Gerais a emissão dessas guias de IPVA, já com
um aumento que poderia ou não acontecer. V. Exa. acaba de tomar uma
medida que engrandece este Poder, engrandece o Governo do Estado e
engrandece Minas Gerais. Pode ter certeza disso.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
faço minhas as palavras daqueles que me antecederam. Quero dizer a V.
Exa., neste momento, que esta Casa está de parabéns pela reação que
podemos perceber por parte dos Srs. Deputados, membros deste corpo
legislativo, que está de parabéns pelo Presidente e pela liberdade que nos
permite o novo Regimento Interno, de fazer um debate mais amplo.

Também faço minhas as palavras daqueles que estão tristes com o nosso
Secretário da Fazenda. Na verdade, não citaria o Secretário da Fazenda em
si. Apenas alertaria toda a equipe ou a quem se enquadrar nessa repreensão
sincera que há um provérbio que diz que aquele que entra na posse
antecipada da herança amaldiçoa a si e a sua família". Ou seja, um filho que
entra na posse antecipada da herança do pai, ou antes mesmo que o pai
faça a partilha de seus bens já toma posse deles, amaldiçoa a família e a si
próprio.

Sorte, Sr. Deputado Romeu Queiroz, termos tomado ciência dessa atitude
de se aumentar o IPVA sem haver o término da sua discussão, porque creio
que ela vai â exaustão, uma vez que a população brasileira não suporta mais
impostos; uma vez que está provado que não é por meio de impostos que se
solucionam os problemas deste País; urna vez que sabemos que todas as
iniciativas no sentido de arrecadar mais impostos não surtiram o efeito
desejado; uma vez que acreditamos que existem outras soluções que não
oneram tanto essa classe tão penada que é a classe média, que é a classe
de 3 milhões que consomem e que jamais pode aumentar, porque sempre
querem mais impostos, e a ganância e a voracidade por impostos é uma
característica de um governo que vai se desgraçar. Diz o Livro dos
Provérbios que o amigo de impostos desgraça a sua nação.

E nós acreditamos que esta Casa há de corroborar com S. Exa. o
Governador do Estado no sentido de levar a uma reflexão e até a um
repensar desse projeto que já está aqui na pauta, e que este Deputado já se
inscreveu para encaminhar e discutir, porque se trata de aumentar impostos,
e, sejam de qualquer gênero, tanto impostos do óleo quanto também os da
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conta de luz, nós temos que debater, e não se pode esmagar mais a classe
média brasileira. Muito obrigado.

O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, em nome do PSDB, também
gostaríamos de manifestar a V. Exa. o nosso apoio à atitude tomada por esta
Presidência no sentido de retirar da pauta o projeto que diz respeito ao
aumento do IPVA. Entendemos o sentido do projeto, a sua natureza, a sua
necessidade e também estranhamos, corno V. Exa., o fato de guias terem
sido expedidas com valores ainda não aprovados por esta Casa. Entendo
que V. Exa. agiu com correção, lisura e em defesa desta Casa, urna vez que
retira da pauta esse projeto.

Tenho a dizer a V. Exa., quase com certeza, que esse deve ter sido um ato
de alguém que pretendeu, de alguma forma, comprometer o Governo do
Estado, porque sei que o Governador também teve reação contrária à
atitude que ocorrera.

Dessa forma, também o PSDB tem que manifestar apoio a V. Exa., que
também é membro do partido, em defender esta Casa e em tomar uma
atitude, exigindo explicações, para que se enalteça, se enobreça e se
respeitem as prerrogativas desta Casa, quais sejam decidir sobre as
matérias que aqui vêm para receber aprovação ou não. O PSDB, pela sua
bancada, aplaude e apóia a atitude de V. Exa. e aguarda uma explicação
convincente, para que a matéria possa retomar ao debate nesta Assembléia.
Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, em nome do PSN, como Líder
da minha bancada... A bancada é pequena, só tem um representante por
enquanto, mas representa uma parcela da sociedade brasileira, que, apesar
de ser minoria, tem vez, voz e propostas para esta Nação. Como todos os
partidos, de uma forma ou de outra, contribuem para o desenvolvimento do
País, também o PSN, está contribuindo. Ser do PSN é uma honra, e
ninguém nasce grande, todos nós nascemos pequenos, porém temos
potencial, e isso será reconhecido pela sociedade.

Mas, Sr. Presidente, quero falar em nome dessa parcela da sociedade que
acredita na solidariedade, na liberdade e na democracia. Em função disso,
quero parabenizar V. Exa. por essa atitude e dizer que não nos surpreende,
uma vez que, desde que assumiu a Presidência, reconduzido pela segunda
vez, V. Exa. vem, cada dia mais, conquistando espaço maior para a
independência do Legislativo. Só teremos verdadeira democracia na medida
em que os três Poderes forem verdadeiramente independentes. E as atitudes
de V. Exa têm conduzido todos nós a acreditar que, cada vez mais,
poderemos cumprir nossa missão constitucional com liberdade,
independência, sem nenhuma coação, sem nenhuma pressão, muito pelo
contrário, com liberdade, de acordo com a convicção ideológica, manifestar-
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se através do voto e dos posicionamentos.

Quem, também, ressaltar que, por conhecer o Governador Eduardo
Azeredo, todos acreditamos que ele é traído por seus assessores e não só se
explicará a este Poder, como também deverá tomar medidas rigorosas para
corrigir o absurdo de passar para a sociedade a imagem de que a
Assembléia Legislativa seria subserviente. Isso não é verdade. Tomando
essa atitude, V. Exa. deixa muito claro para a sociedade mineira que somos
um Poder independente e queremos ser livres. E o Governador tomará
medidas rigorosas para impedir que isso venha a se repetir. Muito obrigado.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, fiz minhas considerações,
mas, depois, ouvindo os Deputados Miguel Martini e Arnaldo Penna, eu,
sinceramente, gostaria de acreditar que aconteceu exatamente o que eles
disseram, foi apenas confusão de um assessor. Na verdade, quem observa
esse Governo há mais tempo percebe que ele não tem norte, não tem rumo,
não tem cabeça que manda, é a coisa mais engraçada que eu já vi em dez
anos de mandato. Percebemos que o Vice-Govemador manda para um lado,
o Secretário da Fazenda manda para o outro. V. Exa. fez hoje uma coisa
maravilhosa, porque dizem que as pessoas começam a invadir a nossa casa
primeiro pelo jardim. Se não cuidamos, amassam as flores; se não nos
preocupamos, num segundo momento, invadem a sala; num terceiro
momento, invadem a cozinha, depois podem estar no quarto. E o Secretário
da Fazenda, nesses três anos, invadiu o jardim deste Poder, passou pela
porta da sala e já chegou à cozinha. E o que V. Exa. fez hoje foi impedir que
passasse ao quarto. Então, quero dizer que, se os Deputados que fizeram e
defesa do Governo, dizendo que isso é um fato isolado, que foram traídos
por assessores menores, acreditam até em história da carochinha ou não
estão acompanhando como o Governo se comporte e não sabemos com
quem conversar. Apenas para relembrar, quando deu a primeira confusão, o

°
	

Governo não tinha assessoria na área civil para negociar com esta Casa; foi,
g	praticamente, mandado para lá um companheiro nosso, e percebemos que

não adiantou absolutamente nada.
Vejo o empenho dos Deputados em colaborar, vejo o Líder do Governo,

; Deputado Péricles Ferreira, tenho o maior respeito pela sua pessoa.
Acompanho o seu esforço em fazer com que as coisas aconteçam bem.
Sinto o esforço da base do Governo em tentar acertar.

Quero aproveitar o momento para explicar e justificar por que estou
:	fazendo também esse processo de obstrução. Sr. Presidente, Srs.
. Deputados, represento o Triângulo, que tem fama de ser uma região rica,

mas, na verdade, não é como pensam; conseguimos formular algumas
propostas de parceria junto ao Governo para asfaltar 58km de estrada, sendo
que ele não precisaria gastar absolutamente nada em um primeiro momento,
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e depois iríamos pagar com incremento de faturamento, mas não
conseguimos, depois de três anos de tentativa, nada. Foram três anos de
negociação, e a minha paciência esgotou-se. Cheguei à conclusão e disse ao
Governador - depois de dois anos tentando aprovar um projeto de parceria,
que foi aprovado no parlamento, regulamentado pelo próprio Governo, e
todos acham um absurdo não ter saído, uma vez que foi votado na
Comissão de Justiça e aprovado por unanimidade, com o parecer de um
Deputado do PT, dizendo que meu projeto deveria tramitar em regime de
urgência, porque era muito importante, permitia, em um momento de
dificuldade, a construção de obras públicas em regime de parceria com a
iniciativa privada... Três anos se passaram, e não consegui fazer uma coisa
tão importante para a minha região; seriam duas estradas, uma com 28km, e
outra com 30km, as quais levariam o asfalto para os dois únicos municípios
do pontal do Triângulo que ainda estão sem asfalto. Teríamos condições de
complementar e, por isso, fiz tudo, tudo o que os senhores possam imaginar.
Conversei com todos do Governo, com todas as secretarias possíveis e
imagináveis. Coloquei a FIEMG, o Sindicato do Açúcar e do Álcool, fiz tudo
o que estava a meu alcance. Afastei-me do processo, levei o atual Líder do
Governo lá em...

O Sr. Presidente - A Presidência solicita do Deputado Anderson Adauto,
uma vez que já usou da sua questão de ordem e agora passa ã obstrução,
que indique, no Regimento Interno, o artigo que quer usar para continuar a
questão de ordem. Caso contrário, a Presidência irá passar para os
encaminhamentos e dará a palavra ao Deputado José Bonifácio.

O Deputado Anderson Adauto - Não será necessário, Sr. Presidente. Vou
apenas concluir com uma frase. Não posso acreditar que esse seja um fato
isolado, porque já vi muitas coisas boas deixarem de acontecer nesse
Governo, exatamente porque não sabemos quem manda.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras dos Deputados. Com a
palavra, para encaminhar a votação da Proposta de Emenda à Constituição
no 45/97, o Deputado José Bonifácio.

O Deputado José Bonifácio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, limas. Sras.
Deputadas, ainda que seja eu altamente suspeito pela amizade que tenho
por V. Exa., Sr. Presidente, há muitos anos nesta Casa, mesmo assim, tenho
que me manifestar. A decisão, ou o pronunciamento de V. Exa. nesta Casa,
no dia de hoje, credencia-o mais ainda como um dos nomes ilustres para
também concorrer ao Governo do Estado de Minas Gerais no próximo ano.
(- Palmas.)

Mas, Sr. Presidente, não é só a alegria da sua decisão, a respeito da qual
todos os partidos desta Casa se manifestaram de maneira clara e
transparente, que me traz a essa tribuna. A minha presença aqui é para fazer
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um apelo, em primeiro lugar, aos meus ilustres colegas do PT, e, em
especial, ao Deputado Durval Ângelo, que hoje conseguiu, graças à sua
pertinácia - que admiro -, levar a este Plenário um projeto de tamanha
gravidade como esse que apresenta, com o objetivo de extinguir o Tribunal
de Justiça Militar.

Não vou entrar no mérito, Sr. Presidente. A par de ter algumas dúvidas
sobre a existência desse Tribunal e sobre o seu desaparecimento, levando-
se suas decisões ao Tribunal de Justiça ou aos órgãos de justiça de Minas -
tenho dúvidas -, entendo que esse projeto é polêmico e muito sério, como
aquele que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nos enviou,
criando - não sei por que e não conheço o tamanho da despesa - 25, 28 ou
não-sei-quantas regionais em todo o Estado de Minas Gerais, ou como
aquela proposta do ilustre, sério e competente Deputado Ermano Batista,
criando o Tribunal de Contas dos Municípios, também um projeto político.
Dizem os jornais que sou candidato a esse Tribunal. Aproveito a ocasião
para esclarecer que não sou apenas candidato a esse tribunal, se for criado,
mas também candidato a presidir o Vila do Carmo em Barbacena, candidato
a Vereador, candidato a presidir o Sindicato de Fiação dos Têxteis, enfim,
sou candidato a tudo que puder disputar, até - o que. tenho disputado
indiretamente - a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Matriz da
Piedade de Barbacena. Só não disputo o lugar de Deputado Estadual ou o
lugar de Deputado Federal. O de Deputado Federal não disputo porque não
tenho coragem ainda, com toda a modéstia a que me obriga minha vida
pública, de afastar do Congresso Nacional um Deputado que considero muito
sério e que, por acaso, é meu irmão - o Deputado Bonifácio Andrada. E
deixo de disputar aqui. Por quê? Porque tenho a oportunidade e a graça de
ter um sobrinho político, ex-Prefeito, em condições de me substituir com a
mesma modéstia, mas com o mesmo amor por esta Casa.

Então, Sr. Presidente, o argumento que queria pedir à Bancada do PT que
colocasse nos ouvidos e no cérebro do ilustre Deputado Durval Ângelo,
sempre polémico em seus projetos, nas suas conversas e nas suas
entrevistas, é que esse projeto deveria ser, pela seriedade da matéria - e
confesso que é um projeto sério -, juntamente com os dois outros,
discutíveis, sérios e complicados, deixados para o próximo ano. Assim. com
a cabeça fresca do Natal e do Ano Novo, poderíamos decidir sobre três
problemas sérios. Isso porque tenho também receio de que hoje o Deputado
Durval Angelo, que representa seu partido e seus companheiros, seja
derrotado no seu projeto.

Deixo, Sr. Presidente, de fazer outros comentários sobre a decisão de V.
Exa., que atinge, direta ou indiretamente, não o Governador de Minas -
homem sério, precavido, correto e cuidadoso -, mas o Secretário da
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Fazenda, um João, que mais uma vez comprova, por suas atitudes
irresponsáveis, a necessidade urgente de, no alvorecer do novo ano - que
desejo lhe seja excelente - afastar-se, pela graça de Deus, pela graça dele
mesmo, ou, ainda, pelas barbas do Papai Noel, dessa Secretaria, antes que
afunde o Governo e os candidatos que ele venha a ter nas próximas
eleições.

Muito boa noite, Sr. Presidente, e obrigado a V. Exa. pela sua decisão.
Muito obrigado a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Cleuber
Carneiro.

O Deputado Cleuber Carneiro - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
desnecessário se faz, depois de ouvirmos tantos oradores nesta noite, falar
sobre a sua atitude. A mim, entretanto, cabe, como seu 1 - Vice-Presidente,
reafirmar em alto e bom som que esta é a cara cidadã que V. Exa. imprime à
Mesa da Assembléia hoje e que faz com que seus companheiros de Mesa se
orgulhem de participar dela. Essa cara - cidadã, Minas já a conhece nas
praças, nas ruas, nas estradas e nos caminhos. E a nova Assembléia
Legislativa.

Proceda, Presidente. Continue com a tenacidade e com a autoridade que
lhe dão a liderança invejável nesta Casa de Tiradentes. Receba, pois,
Romeu Queiroz, os nossos parabéns; receba, mais que tudo, a nossa
homenagem e o nosso respeito, pela permanente defesa do Parlamento.

Mas, Srs. Deputados, ocupamos a tribuna nesta noite especificamente para
falar aos senhores sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 45197, que
iremos examinar.

Quero ser breve e didático para falar sobre uma proposição que vem numa
péssima hora. Como se sua inspiração não fosse da pior origem e da pior
eiva e nos trouxesse embaraços, repito vem ela numa péssima hora, pois o
Congresso Nacional examina, sob todos os aspectos, a repercussão nacional
dos efeitos da medida restritiva aos Tribunais Militares.

Peca a Proposta de Emenda à Constituição n° 45197, na sua origem, pela
mais absoluta inconstitucionalidade.

Diz o ar[- 96 da Constituição Federal que "compete privativamente ao
Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e ao Tribunal de Justiça
propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169,
letra "c", a criação ou extinção de tribunais inferiores".

Repete a nossa Constituição de 1989, no art. 104: "Compete
privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao Poder Legislativo,
observadas as limitações desta Constituição: inciso III - a criação ou extinção
de tribunais inferiores".

Somente isso bastaria para que nós, numa avaliação correta,
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soubéssemos que não é da nossa competência a proposição da matéria.
Somos competentes para votá-la, mas a proposição original é cláusula
pétrea da Constituição, a qual somos obrigados a atender, quando diz que a
criação ou a extinção de tribunais inferiores é competência privativa do
Tribunal de Justiça do Estado. Não queria e não quero me alongar sobre o
detalhe, pois, para mim, esses dois referenciais bastam, isto é, a
inconstitucionalidade e a inoportunidade da medida, já que o Congresso está
examinando a matéria no âmbito nacional.

Não há razão, então, para esse açodamento nosso, não há razão para esse
apressamento nosso de examinar uma matéria que está, no momento, sob a
custódia do Congresso Nacional, em razão do alto nível e do bom
desempenho do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, pois se trata de
um tribunal cujo número de condenações e perda de patentes de seus
oficiais e praças é superior ao de todos os Estados do Pais juntos. Então, se
esse Tribunal peca, ele o faz por excesso de zelo; se esse Tribunal trabalha
mal é porque ele trabalha punindo e contrariando aqueles que acham que o
Tribunal Militar é afeito ao corporativismo dos seus assistidos, dos seus
militares, a quem ele julga e serve.

Foi clara a posição do nosso Presidente, quando falou sobre o acordo, e
não poderia ser diferente, nem com relação ao Presidente nem com relação
ao Líder do Governo, quando assumiram o compromisso, através de um
acordo com a Oposição, de colocar em pauta a matéria, mas nunca chegar
ao ponto de se submeterem a aprová-la, como contrapartida deste acordo.
Seria, o que eu já disse, a mais absoluta ditadura da Minoria nesta Casa,
seria a prevalência da Minoria, contrariando os pressupostos da democracia.

Então, a nossa vinda à tribuna se resume nesses dois itens. Temos vários
testemunhos de Ministros do Supremo Tribunal de Justiça, como o Ministro
Caio Mário Veloso, que disse textualmente: "O meu testemunho a favor da
Justiça Militar é positivo. O Tribunal mineiro é muito sério e muito rigoroso
para com os policiais militares". Temos, também, o depoimento do nosso
Presidente do Tribunal de Justiça, Lúcio Urbano. Não são declarações
gratuitas, não são declarações de desinformados e de pessoas que talvez,
até por outras razões, queiram a desestruturação do Tribunal de Justiça
Militar de Minas Gerais, que é peça fundamental no aparelhamento, na
eficácia, na ordem, na disciplina e no desempenho da nossa Polida Militar.

Portanto, fica aqui a nossa palavra, fica aqui o nosso esclarecimento aos
caríssimos pares nesta Casa, de que houve um acordo para se colocar em
pauta de votação, e não um acordo de aprovação da matéria, em razão do
próprio testemunho dado aqui pelo Deputado Durval Ângelo, que disse que o
acordo foi feito, que o tem respeitado e que vai respeitá-lo.

Acho que estamos votando em boa hora. Temos matérias importantes que
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têm que ser examinadas ainda nesta semana. Então, que esse não seja o
óbice, não seja o problema para que o acordo seja mantido, nem que seja
cerceada a nossa mais absoluta vontade democrática de votar. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Marco
Régis.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Partido
Popular Socialista, por meio de sua Liderança, vem a esta tribuna
encaminhar favoravelmente à Proposta de Emenda à Constituição n° 45197,
que propõe a extinção do Tribunal de Justiça Militar.

Mas, antes de fazê-lo, queremos nos associar às manifestações do
Plenário nesta noite quando V. Exa., Sr. Presidente, foi ovacionado por toda
esta Casa Legislativa e também verbalmente aplaudido por uma grande
maioria de lideranças que desfilou pelos microfones deste Plenário. Não
queremos ser repetitivos, mas queríamos dizer que V. Exa. mantém a
autonomia e a independência do Poder Legislativo de Minas Gerais, diante
de uma decisão supostamente tomada por um setor do Executivo Estadual.
E não queremos aqui ser levianos, porquanto o próprio Governo aguarda a
apuração de que houve aumento precipitado, intempestivo, na alíquota do
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. E também não
queremos ser levianos ao acusar o Chefe do Executivo por essa decisão
intempestiva, inoportuna e ilegal, caso tenha sido tomada pela Secretaria de
Estado da Fazenda. Já fomos Prefeito e sabemos que é possível que setores
de nossa assessoria, por mais autoridade que tenhamos, tomem atitudes
como essa à revelia do Chefe do Poder Executivo. Por isso, queremos
preservar a imagem de S. Exa. o Governador Eduardo Azeredo até que
sejam apuradas as responsabilidades e a veracidade dos fatos.

Parabéns a V. Exa. pela maneira como conduz o Legislativo mineiro, e,
neste momento em que V. Exa., de acordo com um elenco de medidas que
mudam o comportamento desta Casa, retira da pauta um projeto até que
haja esclarecimento. V. Exa. demonstra dignidade e a transmite a esta Casa
para que tal fato repercuta em todo o eleitorado de Minas Gerais.

Os motivos que nos levam a encaminhar favoravelmente à extinção do
Tribunal de Justiça Militar são vários. Primeiramente, nós nos estribamos no
contraditório do Deputado Cleuber Carneiro, porquanto um Juiz militante do
TJM de Minas Gerais, Luiz Marcelo Inacarato, há muito integrante daquela
Corte militar, vem pregando a extinção do seu próprio tribunal. Se outros
Juizes argumentam de um lado, o Juiz Marcelo Inacarato contra-argumenta
e há muito tempo dá entrevista e escreve na imprensa o seu testemunho a
respeito da inutilidade do Tribunal de Justiça Militar.

0 segundo motivo é a economia. Quando os Governos Estaduais e o
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Governo Federal brasileiro pregam economia, planos de demissão voluntária
de funcionários e até a quebra da estabilidade para demitir funcionários,
principalmente os mais humildes, os que ganham menos, os que estão no
Poder Executivo são os maiores prejudicados com a quebra da estabilidade.
Não podemos proteger um outro setor melhor aquinhoado, que é o
Judiciário, principalmente considerando-se que o Tribuna? de Justiça Militar é
justiça meio ociosa. Já foi comprovado e dito nesta tribuna que seus Juizes
julgam uma média de apenas dois processos por mês, 24 processos por ano,
ao contrário da justiça comum, que está abarrotada de processos e trabalho.

O terceiro motivo é o corporativismo. Embora aqui negado ou pelo menos
posto em dúvida pelo Deputado Anderson Adauto, queremos crer que
sempre, em todas as instituições que representam uma classe, há uma
pitada, há uma dose de corporativismo. Não é diferente quando acusam os
nossos Conselhos Regionais de Medicina e o Conselho Federal de Medicina
de proteção a nós, médicos. Não é diferente quando acusamos a Secretaria
da Segurança Pública de proteger maus policiais. E não é diferente nas
demais corporações.

O quarto motivo é que devemos ser leais aos acordos firmados. O Partido
dos Trabalhadores, que, com muita galhardia, com muita garra, defende
seus pontos de vista como Minoria nesta Casa, muitas vezes abre mão
dessa combatividade em prol de alguns acordos.

O Partido dos Trabalhadores sempre elogiou o atual Presidente desta
Casa, Deputado Romeu Queiroz. Não queremos dizer que ele tenha alguma
coisa a ver com o acordo. Sempre elogiei o Deputado Romeu Queiroz no
cumprimento de acordos, quando ele foi Líder do Governo, no biênio
anterior. O Partido dos Trabalhadores sabe valorizar os acordos.

Na votação do projeto de lei anterior, quando o Deputado Durval Angelo
propunha a extinção, ao mesmo tempo, dos Tribunais de Alçada e da Justiça
Militar, realmente houve resistência nesta Casa, porque todos nós
considerávamos inoportuna a extinção do Tribunal de Alçada, uma justiça
eficiente e de alta qualidade, pelo menos no Estado de Minas Gerais.

Alguns Deputados, rompendo o acordo, votaram contra a proposta do
Partido dos Trabalhadores. Acredito que, naquela oportunidade, o fato era
muito mais grave, porque envolvia a extinção do Tribunal de Alçada. Neste
momento, esse acordo está selado, pelo menos nos bastidores, por palavras
ditas aqui por alguns Deputados.

Quando o Partido dos Trabalhadores propõe a votação de alguns projetos
para a consecução de interesses do próprio Governo, acredito que a palavra
empenhada de alguns Deputados deve ser cumprida, ou pelo menos a
daqueles que respeitam a palavra da Liderança.

Portanto, são esses os motivos que nos levam a encaminhar
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favoravelmente ao projeto de lei em apreço. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Raul Lima
Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu não faria
uso da tribuna mais esta noite, de maneira nenhuma, se não fosse a
oportunidade que se me apresenta de falar aos Deputados o que pretendo,
dando um recado de um Deputado à gloriosa PMMG. Evidentemente,
concordo "ipsis litteris" com o companheiro José Bonifácio. Ouvi com
atenção, admiração e respeito as palavras convincentes, que merecem ser
analisadas, do Deputado Marco Régis. Entretanto, devido à gravidade desse
projeto, porque propõe a extinção de um tribunal tradicional, de uma
corporação que foi classificada por todos os observadores da segurança
interna do nosso país como a melhor polícia militar do País, proponho que
esse projeto seja analisado, debatido e votado no ano que vem. E digo por
que, Sr. Presidente: porque concordo com as ponderadas palavras do nosso
companheiro Deputado José Bonifácio. Sem discordar, mas pronto para
refletir sobre o assunto com aqueles que são favoráveis a esse projeto, peço-
lhes também que, em nome do bom-senso, concordem que precisamos
discutir mais um projeto de tamanha envergadura, de tal gravidade, até
porque, Srs. Deputados, é preciso também que reflitamos que a Polícia
Militar, embora sendo a corporação que, compondo com os policiais civis a
função ministerial de dar segurança à população do nosso Estado, se toma
mais importante sob o ponto de vista sociológico, filosófico, que o próprio
Exército. São como os glóbulos brancos do nosso corpo, que têm a função
de defendê-lo dos ataques externos de bactérias, de enfermidades; assim, a
polícia tem também a função de, no corpo social, defender a sociedade da
violência, da transgressão e da insegurança. Mas também precisamos
refletir, porque, às vezes, podemos cometer um erro

E é com humildade, mas com a responsabilidade que o dever me impõe,
que aproveito este momento para falar como espectador de fora; portanto,
com mais condições de analisar. Porque aquele que está longe, aquele que
está observando tem mais chance de diagnosticar onde está a falha do que
aquele que está vivendo ou lutando dentro do problema e do corpo. Por essa
razão, um comentarista de futebol tem muito mais condições de analisar as
jogadas de um time ou o desempenho de um jogador do que o próprio time
ou a própria pessoa que está jogando.

É isso que me dá condição de, com humildade, dizer à policia que foi com
tristeza, com dor e lamento, embora com respeito, que recebemos a notícia
a respeito dos Sargentos, dos Subsargentos, dos Cabos e dos Soldados
envolvidos naquele movimento, que eclodiu pelo encontro de um Cabo
simples, de uma liderança que jamais foi planejada ou imposta, mas que
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aflorou naturalmente por seu comportamento, por seu zelo para com a
corporação, por seu amor cristão para com seus semelhantes. Foi assim que
o Cabo Júlio, como disse um jornalista, governou Minas por um dia.

Não que tenha governado, mas negociado. Não que tenha sido um
revolucionário, mas foi apenas reconhecido pelos colegas e, naturalmente,
sem nem mesmo saber por quê, como me explicou, elevado à condição de
líder desse movimento. E conseguiu, com seu comportamento cristão,
apaziguar os ânimos e promover o movimento de forma que houvesse
ordem e não houvesse derramamento de sangue. E esse homem, um líder
nato, um exemplo, é prejudicado pelo comando da corporação simplesmente
porque liderou as negociações de uma categoria que clamava por justiça,
que ardia de fome de justiça e que compõe a mesma categoria do comando
da Polícia Militar. Engloba exatamente aqueles que compõem o subcomando
e os comandados, que recebiam um salário tão vil que, além de nos
envergonhar lá fora, dava-nos a insegurança de saber que aqueles que
estavam revestidos de autoridade para nos dar segurança eram inseguros. E
isso em função dos miseráveis salários que recebiam e da precipitação
dessa forma deformada que os puxava para baixo, sem terem eles como se
agarrar em qualquer corda, em qualquer raiz para sustentá-los, com um
salário digno para corrompê-los. Porque nunca vi uma categoria tão
susceptível à corrupção quanto aquela que ganha uma miséria. Por isso,
nosso povo é assim.

Senhores, a Polícia Militar perdeu um lider, que ainda ama essa
corporação. São mistérios... E aqui também é lugar de pensarmos em
mistérios. Por que estamos aqui? Senhores, naquele movimento que
aconteceu em Minas Gerais, sabe-se que apenas um Cabo ( ... ) 3°-Sargento
faleceu. E quem? Aquele Valério, irmão em Cristo, cristão, presbítero, que
derramou o seu sangue, não de uma forma voluntária, mas involuntária, ao
mesmo tempo em que era voluntária porque já havia entregue a sua vida à
Justiça e à Verdade, ao Senhor Jesus Cristo.

Proponho que se reflita sobre esse projeto...
O Sr. Presidente - Vencido o prazo, Deputado Raul Lima Neto. Vamos

passar a palavra ao Deputado Durval Angelo.
O Deputado Raul Lima Neto - Termino. Enquanto termino, quero dizer,

Deputado Durval Angelo,.
O Sr. Presidente - O tempo está sendo contado para o Deputado Durval

Ângelo.
O Deputado Raul Lima Neto - ...que esse projeto seja votado no ano que

vem.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, gostaria de abordar três linhas de argumentações a respeito da
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Proposta de Emenda à Constituição n° 45197. A primeira, quanto a
constitucionalidade; a segunda, quanto à natureza da Justiça MiIitar, e a
terceira, quanto aos aspectos pontuais do acordo da pauta mínima.

Na primeira questão, os que advogam a inconstitucionalidade da matéria
por vício de iniciativa cometem, de alguma forma, um equivoco muito
grande. O art. 104 da Constituição Estadual estabelece a regulação de
matérias infraconstitucionais. A competência privativa não se aplica a
matérias constitucionais. Se assim fosse, o poder constituinte derivado de
cada parlamentar desta Casa estaria engessado, e não me consta que a
Constituição Federal estabelece esses aspectos como cláusulas pétreas, que
não estão sujeitas a mudanças constitucionais, como a própria questão do
direito da vida ou da independência ou da autonomia dos Poderes.

Se assim fosse, a Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro não teria, na
semana passada, unificado os Tribunais de Alçada e de Justiça,
oportunidade que nós, Deputados desta Casa, perdemos ao rejeitarmos a
matéria de nossa autoria; se assim fosse, a Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul não estaria agora apreciando uma matéria também de
unificação desses dois Tribunais; se assim fosse, o Presidente da República
não teria encaminhado ao Congresso Nacional, como Poder Executivo,
porque também a Constituição Federal coloca, como cláusulas privativas do
Supremo Tribunal Federal determinadas questões de organização judiciária;
se assim fosse, o Presidente não teria encaminhado um projeto de
reorganização do Judiciário brasileiro, que tem, como relator, um Deputado
do PFL da Bahia, Sr. Jairo Magalhães.

Então, minhas senhoras e meus senhores, o argumento de
constitucionalidade é falacioso, talvez por engano na boca de alguns, por
má-fé na boca de outros. E conhecemos muito bem os que falam por má-fé.
Portanto, com relação ao argumento da constitucionalidade, se não
admitíssemos a existência de um poder constituinte derivado dos Deputados
que estão aqui, não poderíamos modificar muitos aspectos da Constituição
Estadual que dizem respeito à questão do que é privativo do Poder
Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.

Nessa ótica, tenho dúvidas sobre a possibilidade de o conselho de contas
dos municípios, que provoca aumento de despesas, ser criado por esta Casa
- matéria que muitos defendem como constitucional - t porque, ao implicar
aumento de despesa, acaba sendo competência privativa também do Poder
Executivo. Então, acho que esse discurso é falacioso em alguns por
equívoco e engano; em outros, por má-fé.

A segunda questão é quanto à natureza do Tribunal de Justiça Militar é
mentira dos que aqui vieram defender esse Tribunal. Cada Juiz daquela
Corte julga 2 processos por mês, num total de 24. A média de produção foi
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de 120 no ano passado, para um custo de R$53.000,00 por processo. Vocês
sabem o que é o Tribunal de Justiça Militar? E cabide de Coronel, é isso que
é! Até os dois civis que lá estão são oriundos da caserna, e existem três
estritamente militares. Ou assumimos isso com seriedade ou vamos ver
colegas Deputados virem aqui dizer disparates e absurdos.

Gostaria de dizer claramente que o Plano Nacional de Direitos Humanos
do Governo Federal é claro ao colocar corno uma das medidas a extinção
dos três únicos Tribunais de Justiça Militar que existem no Brasil, que são os
de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, não precisaria dizer
mais nada, só isso já justifica. E é claro para todos nós que, quanto à
questão da natureza do Tribunal, que é o segundo ponto que estou
abordando, o discurso do Deputado Anderson Adauto - falar a respeito da
greve ou do movimento dos praças - não tem consistência, porque o Tribunal
de Justiça Militar é draconiano, feroz contra os praças e benevolente com os
oficiais. O Tribunal de Justiça Militar é feroz contra crimes relacionados com
a disciplina, corno essa questão da greve, porque depois os grevistas vão ser
condenados, mas é muito benevolente com relação a crimes contra a vida,
contra os direitos humanos. Essa é a realidade, são duas faces desse
Tribunal que têm de ficar esclarecidas aqui.

E mantermos uma estrutura dessa para "juizinho" ficar viajando para
congressos nacionais e internacionais, com diárias caras, tendo lá pessoas
que servem, na sua maioria, ou já serviram ao Palácio, em diferentes
Governos, para ter complementação para ir para a reserva, para ter
suplementação de aposentadoria? Isso é urna vergonha! E digo mais, a
Justiça Militar, para julgar crimes comuns e mesmo crimes nas fases
recursais, não é compatível com o regime democrático. Que democracia
teremos? As auditorias são compatíveis com crimes em questões
estritamente militares e disciplinares acontecidas na caserna. Mas no direito
internacional, mesmo em sociedades onde existe Justiça Militar, ela só atua
em nível de 1a instância, porque em nível recursal existe o direito de se ter
um tribunal civil para julgar qualquer pessoa.

O terceiro aspecto é quanto à questão do acordo. Gostaria de dizer ao
Deputado Romeu Queiroz e ao Deputado Cleuber Carneiro que, a respeito
de todas as matérias aqui discutidas e acordadas, ninguém vai violentar a
sua consciência ou dizer que tem de votar a favor a qualquer custo. Acho
que isso não existe para matéria nenhuma. Isso não existe para a matéria do
Deputado Gilmar Machado, que trata da questão da municipalização, não
existe para a matéria do Deputado Ivo José, que trata da questão dos
atingidos pela barragem. Isso não existe em relação ao IPVA ou ao ICMS,
porque temos claro e esperamos que seja assim: que esta Casa possa julgar
e que cada Deputado possa votar de acordo com a sua consciência em
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todas as matérias.

Mas quero deixar bem claro que essa emenda vem sendo discutida com o
Governo há mais de um ano. Quando ela foi derrotada aqui por um equivoco
no encaminhamento - 42 votos, porque ela tratava do Tribunal de Alçada -, a
argumentação do Deputado Péricles Ferreira e de várias Lideranças do
Governo era a de que se houvesse a separação da Justiça Militar da questão
do Tribunal de Alçada ela seria aprovada. Não foi à toa que apresentei a
emenda com quase 60 assinaturas de muitas Lideranças do Governo. E a
nossa compreensão é que, com respeito a essas discussões que fiz, tanto da
questão da natureza quanto da constitucionalidade, mesmo que existisse
uma única posição contrária publicamente nesses dois anos - como foi a do
Deputado Arnaldo Penna, e outras não apareceram -, tínhamos claro que a
discussão estava esgotada. Dizer que estamos agora no fim de ano e que a
matéria é nova não é verdade. A matéria está há dois anos sendo debatida
nesta Casa.

Por isso deixo bem claro que faço compromisso com idéias, não faço
compromisso com verbas, não faço compromisso com nenhum tipo de
vantagem pessoal. O compromisso da Bancada do PT é com as idéias. Em
nome das idéias, não posso permitir que essa proposta de emenda à
Constituição seja retirada. Em nome das idéias, não posso concordar com o
argumento de muitos colegas de que ela não deva ser votada. Ela será
votada, e não ameaço ninguém. Mas acho que a partir do momento em que
exista uma ação e que eu não me sinta contemplado numa discussão, num
acordo, tenho toda a liberdade para agir como quiser.

Quero deixar bem claro que não existe, em hipótese alguma, nenhum tipo
de postura impositiva nem de ditadura da minoria. E uma ironia falar em
ditadura da minoria. A ditadura da minoria é uma coisa que também
precisamos esclarecer.

Vamos ter claro que todos aqueles que defenderam regimes militares, e
que não estão tão distantes de nós assim, sempre defenderam uma minoria
verde oligárquica que mandou no taco, na baioneta e na repressão neste
País. Nós não estamos defendendo isso, não. O que estamos defendendo é
que a minoria tenha vez, voz e expressão. E se temos alguma força e algum
poder, vamos usá-lo e exercê-lo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a votação a Emenda à
Constituição n.° 45197, do Deputado Durval Angelo e outros, pelo processo
nominal, de conformidade com o art. 260, inciso 1, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem aprová-la deverão responder "sim"; os que
desejarem rejeitá-la deverão responder "não". Antes, a Presidência lembra
ao Plenário que, nos termos do art. 201 do Regimento Interno, a proposta de
emenda à Constituição será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos



167
favoráveis. Em votação, a proposta.

Questão de Ordem
Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, o senhor poderia explicar

novamente o procedimento de votação, por favor?
O Sr. Presidente - De acordo com o art. 260, inciso 1, do Regimento

Interno, a votação será feita pelo processo nominal. Os Deputados que
desejarem aprová-la deverão responder "sim"; os que desejarem rejeitá-la
deverão responder anão» Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno, a proposta de emenda à
Constituição será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. Com
a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada de votação nominal.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Votaram "não" 21 Deputados, e votaram "sim" 22

Deputados, num total de 43 Deputados, não havendo, portanto, "quorum"
para a votação desta emenda. A Presidência torna sem efeito essa votação
e, havendo número para apreciação das demais matérias constantes na
pauta, dá seqüência aos trabalhos.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°1.317/97, do Deputado Arnaldo
Penna, que altera dispositivo da Lei n° 12.428, de 27112196, que trata da
distribuição da parcela do ICMS pertencente aos municípios. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Assuntos Municipais opinou pela sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Assuntos Municipais. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão
de Assuntos Municipais, que opinou pela rejeição do Substitutivo n° 2 e pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 3, que apresentou. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Arnaldo Penna, em que solicita a
preferência do Substitutivo n° 1 na votação do Projeto de Lei n° 1.31 7/97.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o Substitutivo n° 1.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tive a
honra de apresentar o Substitutivo n° 1 a esse projeto. Depois, no processo
de votação, houve o Substitutivo n°2, e, depois, o Substitutivo n° 3. No final,
ficou acertado, inclusive pelo requerimento do Deputado Arnaldo Penna, que
deveria ser votado o Substitutivo n° 1. Gostaria de ler o projeto original num
primeiro momento e, depois, o substitutivo que será votado.

- Lê o Projeto de Lei n° 1.317197, que foi publicado na edição de 918197.
No momento da votação desse projeto de lei, foi-nos solicitado que

apresentássemos um substitutivo revogando o art. 40 da lei e dispondo sobre
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a distribuição da parcela de receita do produto da arrecadação do imposto, o
ICMS, pertencente aos municípios, de que trata o inciso II do parágrafo único
do art. 158 da Constituição.

Colocamos em nosso substitutivo: "Fica revogado o art. 40 da Lei n°
14.428, que dispõe sobre a distribuição de ICMS." Em vez, então, de
suprimir os parágrafos, resolvemos suprimir todo o artigo e, obviamente,
todos os seus parágrafos, e esse é o substitutivo que será votado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Aprovado o
Substitutivo n° 1, ficam prejudicados os Substitutivos n°5 2 e 3 e o projeto
original. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 0 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. A Comissão
de .Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas no

s 1
a 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação com as Emendas n

o
s 1 a 3, da Comissão de Justiça, a última na

forma da Subemenda n° 1, e com as Emendas n°5 4 a 10, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto * - Sr. Presidente, o projeto enviado a esta
Casa pelo Governador é justificado da seguinte forma: (- Lê:)

"O projeto encaminhado visa a atualizar a legislação tributária do Estado
no tocante especialmente ao cumprimento e à fiscalização dos tributos
devidos ao Estado.

O produto da taxa judiciária, cuja base de cálculo é especificada em tabela
própria, será integralmente repassado ao Tribunal de Justiça para ser
aplicado no atendimento das despesas de custeio e de capital, como
antecipação de parte do duodécimo a que se refere o art. 162 da
Constituição do Estado.

A proposta prevê ainda a possibilidade de o crédito fiscal inscrito em dívida
ativa ser quitado mediante dação em pagamento de bens móveis novos ou
imóveis, ou por meio de títulos da dívida contratual securitizada e da divida
agrária do Tesouro Nacional, na forma, no prazo e nas condições que forem
estabelecidas pelo Poder Executivo."

Tendo em vista a urgência da matéria, o Governador solicita que o anexo
do projeto de lei seja apreciado de acordo com o disposto no art. 69 da
Constituição do Estado. E o projeto em regime de urgência.

- Lê o Projeto de Lei n°1.548/97, que foi publicado na edição de 3112/97.
• Deputado Ronaldo Vasconcellos - Um aparte, Sr. Deputado.
• Deputado Anderson Adauto - Vou concedê-lo, mas são muito
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importantes os itens que ainda serão lidos.

O Deputado Ronaldo Vasconceilos (Em aparte) - Queria parabenizar o
ilustre Deputado Anderson Adauto por estar discutindo essa questão tão
importante para nós, Deputados, e, principalmente, para toda a população
mineira, para os contribuintes do Estado de Minas Gerais. O Deputado
discute a questão e traz boas informações. Gostaria de parabenizar,
também, a assessoria do ilustre Deputado. Também dizer que nós estamos
querendo discutir esse projeto, principalmente no caso, por exemplo, do
ICMS incidente sobre a questão dos cigarros. No primeiro momento, o
Governo mandou o projeto para nós, aumentando o ICMS de 25% para 30%.
Depois, ouvimos algumas reflexões. Eu apresentei duas emendas ao projeto
e gostaria que V. Exa., assim como sua assessoria, as estudassem, no
sentido de aumentar o ICMS incidente sobre os cigarros da ordem de 35%
ou 40%. Não é porque o Presidente da Souza Cruz fez uma visita á
Secretaria da Fazenda e, numa decisão talvez individual ou pessoal do
Secretário, que iremos determinar uma mudança no projeto de lei
encaminhado a esta Casa pelo Govemador do Estado. Por isso queremos
estudar, discutir e votar essa questão no momento mais adequado e
acertado.

Gostaria de aproveitar a oportunidade e já pedir ao ilustre Deputado, Líder
da Bancada do PMDB, que peça à sua assessoria e aos seus companheiros
que nos ajudem na definição do aumento efetivo para o ICMS incidente
sobre o cigarro.

Não podemos admitir que a visita de um Presidente de uma grande
indústria do porte da Souza Cruz à Secretaria da Fazenda vá resolver uma
questão sem a participação da representatividade parlamentar, sem a
representação da população de todo o Estado de Minas Gerais, que é feita
de uma maneira indireta dentro da democracia representativa por nós,
parlamentares.

Seria bom, nobre Deputado, que o Presidente da Souza Cruz viesse aqui
nesta Casa conversar com o nosso Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
com o Líder do Governo, Deputado Péricles Ferreira, pessoas sensíveis,
competentes, que entendem a questão política de Minas Gerais. Ai sim,
poderemos tomar uma decisão.

Eu não abro mão, as emendas estão aí para serem discutidas e votadas no
momento oportuno. Peço a V. Exa, à Bancada do PMDB que estudem com
muito critério as duas emendas apresentadas por este Deputado. Volto a
parabenizar o Deputado Anderson Adauto por ter estudado tão bem esta
questão do ICMS no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Anderson Adauto * A questão do aumento da alíquota do
cigarro, nobre Deputado, foi profundamente discutida dentro da bancada, e a
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bancada votará com V. Exa.

Apenas para concluir, gostaria de dizer que, neste Projeto de Lei n° 1.548,
do Governador, com alguns pontos nós não concordamos. Por isso, estamos
com oito emendas, que apresentaremos agora à assessoria da Presidência.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Raul Lima
Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
muito obrigado por sua demonstração, mais uma vez, de que é um homem
que concorda que este Poder é o pilar máximo da democracia e ai está para
colaborar com o Executivo a fim de que o povo seja o principal beneficiado.

Sr. Presidente, estamos entrando agora com uma emenda a este projeto.
O Projeto n° 1.548197, do Governador do Estado, ou de sua equipe, dispõe
sobre aumento, mais uma vez, de impostos. Aumento de impostos sobre o
óleo diesel", aumentos nas contas das famílias que consomem energia
elétrica e, conseqüentemente, aumento na arrecadação da CEMIG, ou do
Governo, com a tributação sobre a energia.

Sr. Deputado, a minha emenda é para que todos esses impostos passem a
taxar cigarros e bebida. Sr. Presidente, o que contamina o homem não é o
que entra, é o que sai do coração do homem. Mas, se a pessoa quer fumar e
já sabe que aquele que fuma está se prejudicando, o projeto seria inteligente,
pois incentivaria a pessoa a parar de fumar, até por economia.

Nos Estados Unidos da América, um maço de cigarros - fiz questão de ver
isso lá - custa em torno de U$2,00, US$3,00 e US$4,00, um Camel. Aqui no
Brasil nem sei quanto é.

Então, quero dizer que se poderia aumentar imposto, mas tem que parar
de se impingirem aumentos especialmente à classe trabalhadora, porque o
óleo "diesel" é consumido não só pelos donos de empresas de ônibus, que,
sabemos, ganham uma fortuna neste País cartelizado.

Recentemente, a Câmara Municipal votou a extinção da BHTrans. Tenho
convicção de que nessa votação houve, no mínimo, falta de conhecimento
daqueles que votavam para extinguir a BHTrans, ou esses estavam com o
SETRANSP. Para esses não é preciso, evidentemente, diminuir o imposto,
porque já ganham demais, como também muitos donos de transportadoras.
Mas existe um segmento muito grande que consome óleo diesel" em carros
que fazem pequenos transportes, pequenas mudanças em "kombis". Esse
aumento, sem dúvida, vai terminar no bolso do contribuinte, porque vai subir
o frete e uma série de coisas no Estado. Pode ser até que volte a acontecer
o que já acontecia: eles passem a se abastecer em outro Estado, onde o
imposto não é tão alto quanto aqui. Ora, se o imposto já era alto e essa
administração chegou â conclusão que devia diminui-lo para que Minas, ou
para que aqueles que consomem o óleo "diesel" não fossem comprá-lo em
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outro Estado porque agora voltaram a aumentar os impostos? Também com
relação à energia elétrica: se se defende a estabilidade do Plano Real, tem-
se que defender especialmente a estabilidade para que não haja aumentos,
para que não haja inflação. Tudo tem subido terrivelmente. Como se não
bastasse carro ter dobrado de preço, porque um carro popular à época da
implantação do Real custava R$7.000,00 e hoje está em tomo de
R$12.000,00, sobe-se muito o imposto sobre carros. Não, senhor, queremos
dar ajuda e contribuição para que esses impostos sejam transferidos para
outros bens. Chega de impostos; só para cigarros e bebidas.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Agradeço ao Deputado Raul Lima
Neto por este aparte concedido. Fico aqui me perguntando de quanto teria
que ser o aumento do ICMS sobre a bebida e sobre o cigarro. V. Exa. teria
uma idéia de qual seria esse percentual?

O Deputado Raul Lima Neto - Veja bem, o debate é importante porque é o
princípio da lógica. Eu gostaria de perguntar a V. Exa., que é um Deputado
que honra esta Casa, um Deputado que faz com que me sinta honrado de
fazer parte do corpo a que V. Exa. pertence, um Deputado cristão -
evidentemente respeito a sua opinião e debato com V. Exa. para que
possamos ... Se o imposto sobre cigarro aumentasse 200%, e um maço de
cigarro que custa R$1,00 ou R$1,20 passasse para R$3,40, não sei se isso
iria repercutir tanto na sociedade, já oprimida com impostos sobre produtos
como energia e óleo 'diesel", porque o consumo desses produtos é forçado e
necessário.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Acho que o que vale nas
colocações de V. Exa. é uma frase, no meu entendimento, ótima, que é:
"Chega de imposto!" No meu entendimento, também acho que chegou a
hora de o parlamento brasileiro entender que ele tem que resistir às
constantes solicitações de aumento de impostos por parte do Poder
Executivo. E hora de os parlamentos começarem a resistir, a dizer não, a
não permitir o aumento do imposto. Acho que o mais importante de todas
essas colocações de V. Exa. foi exatamente isso: chega de imposto! Da
mesma forma como somos obrigados a nos enquadrar dentro daquilo que
recebemos, da mesma forma como somos obrigados a montar o nosso
orçamento, a gastar dentro daquilo que ganhamos, assim como as empresas
fazem para não quebrarem, acho que chegou a hora de a União, os Estados,
os municípios também irem se adequando ao orçamento que têm. Se falta
dinheiro, tem-se que repensar o Estado, tem-se que organizar, agir e
administrar de forma mais competente. Está chegando a hora. Toda a
sociedade civil brasileira está clamando por decisões dessa natureza. Quero
parabenizá-lo pelo brilhantismo de suas palavras.

0 Deputado Raul Lima Neto - Obrigado, colega. Antes de conceder aparte
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ao Deputado Olinto Godinho, queria dizer uma coisa.

O Deputado Olinto Godinho (Em aparte) - Por favor, eu queria apenas um
minutinho. Gostaria de parabenizar V. Exa. que está conduzindo muito bem
sua discussão, mas quero pedir a V. Exa. para diminuir um pouco o volume.
Estou com problema de audição. Do contrário, o som da Casa poderia
diminuir um pouco o volume, porque realmente está um pouco gritante.
Muito obrigado.

O Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. está de parabéns porque, na nossa
idade, ter um ouvido tão aguçado quanto o de V. Exa. significa que V. Exa
está com uma saúde muito boa. O que eu quero dizer é o seguinte: quando
nós propomos uma emenda para que esses impostos se transfiram para
cigarro e bebida, talvez ainda não seja essa a solução. E temos de concordar
que, nisso, o nobre Deputado está com a razão: chega de impostos!

O fato é que, se o Estado não tem dinheiro, ele tem de arrumá-lo. Mas
como arrumar o dinheiro? Existem outras soluções. Somos um Estado rico!
Somos um Estado alicerçado sobre jóias e pedras preciosas. Existem
culturas em nossa sociedade cuja eliminação possibilitará, sem dúvida
nenhuma, ao povo brasileiro tomar-se um povo de Primeiro Mundo.

Mas somos tão amigos de impostos... Segundo uma reportagem da revista
"Veja", já somos um dos povos mais sofridos do mundo. Chega de impostos!
Há outras soluções. Porque, quando se aumenta o imposto... Houve uma
época em que um filósofo - bem, um economista, mas que não deixa de ser
um filósofo -, cujo ponto de vista estava totalmente errado, afirmou, para
defender os aumentos de impostos no Brasil, que existia o 'jeitinho
brasileiro". Isso é uma maldição! Há tribunas no céu que nos observam. E
vai chegar o momento em que o homem honesto não vai poder viver mais!
Já há pequenos empresários que dizem que, se os empresários não
sonegarem, não têm condições de concorrer! Eu digo: acontece que a Bíblia
afirma: "A quem honra, honra; a quem impostos, impostos; a quem tributo,
tributo". Mas, de repente, ficamos cercados, porque cremos que devemos ser
sinceros e fiéis a toda autoridade, porque não há autoridade que não seja
constituída por Deus - isso para o cristão, que tem a Bíblia como regra de fé
e de prática. Cremos que devemos pagar o imposto devido, pois as
autoridades foram constituídas porque nós as elegemos como elas são.

Mas chegou o momento de dizer "pára"! Porque o povo brasileiro não
suporta mais impostos. E temos convicção de que Deus há de iluminar S.
Exa. o Governador do Estado e sua equipe, para que os recursos que temos
- e há tantos - realmente possam ser canalizados e fluir livremente,
desimpedidamente para os cofres do nosso Estado.

Lembramos que já houve época em que nosso Estado tinha tanto! Lembro-
me que um Deputado desta Casa, na legislatura passada, disse que "o
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Estado de Minas tem tanto dinheiro, que temos condições de fazer uma
Antônio Gados sobre a outra; temos condições de estabelecer o VLT". De
repente, na seguinte, o Estado está quebrado.

Então, temos de procurar uma solução permanente, mas não uma solução
que continue embargando, que continue penalizando, que continue
sacrificando sempre o contribuinte, o povo brasileiro. Assim, nossa emenda,
ao transferir o imposto para os cigarros e para a bebida, propõe, sim, uma
solução, ainda que não imediata, e que não vai prejudicar em nada a
sociedade. Podem ter certeza disso. Antes pelo contrário, se isso adiantar
alguma coisa e se é verdade o que dizem os médicos, há de beneficiá-la.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vêm á Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.548197
EMENDA N°11

Acrescente-se onde convier:
Art. .... - O pagamento de impostos de microempresas cujo faturamento

não atingir R$60.000,00 (sessenta mil reais) por ano será efetuado por meio
de camês.".

Saia das Reuniões, 4 de dezembro de 1997.
José Bonifácio

EMENDA N°12
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Os vendedores ambulantes, se desejarem, poderão ser

enquadrados dentro das normas de microempresas, recolhendo aos cofres
públicos, mensalmente, a importância de R$10,00 (dez reais).".

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 1997.
José Bonifácio

EMENDA N°13
Dê-se ao art. 100 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a que se

refere o art. 1 0 , a seguinte redação:
'Art. 1°- ...........................................................
'Art. 100 - A receita proveniente da arrecadação da Taxa Judiciária será

repassada ao Tribunal de Justiça do Estado para atender às despesas com
pessoal, outros custeios e capital, como antecipação de parte dos
duodécimos a que se refere o art. 162 da Constituição do Estado, ressalvado
o montante necessário ao atendimento das propostas priorizadas nas
audiências públicas regionais incluídas no orçamento anual do Estado.'.".

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 1997.
José Bonifácio

EMENDA N° 14
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Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 3°- Os artigos a seguir indicados da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos:
'Art.4°- .......................................................
IV - Taxa Judiciária.

Art.12 - ........................................................

g) 30% (trinta por cento), nas operações com as seguintes mercadorias:
g.1) bebidas alcoólicas, exceto cervejas, chopes e aguardentes de cana ou

de melaço;
g.2) energia elétrica para consumo residencial;
h) 35% (trinta e cinco por cento), nas operações com as seguintes

mercadorias:
h.1) cigarros e produtos de tabacaria;'.".
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 1997.
Ronaldo Vasconcelios
Justificação: Os anos de 1993 a 1995 foram possivelmente os piores que a

indústria tabagista já sofreu. Leis contra o fumo surgiram ou ficaram mais
rigorosas pelo mundo todo, altos executivos foram sabatinados em público
por políticos dos EUA, e a comunidade médica divulgou uma avalanche de
dados apontando os efeitos nocivos do fumo. A discussão estaria deixando
de ser ética - liberdade de fumar versus liberdade de não fumar - para
passar, basicamente, ao campo da saúde pública.

Em outras palavras, esse último relatório e outros que o antecederam
contêm uma mensagem bastante clara: se o fumo passivo pode ser
prejudicial, a aceitação passiva de sua condenação, no momento, também
pode.

Relatório do EPA concluiu que a exposição à fumaça ambiental do tabaco
é responsável por cerca de 3 mil mortes por ano, 800 delas em ambiente
doméstico e 2,2 mil em ambientes públicos ou de trabalho; causa efeitos
sutis, porém significativos, sobre a saúde das pessoas; resulta em 150 mil a
300 mil casos de bronquite e pneumonia por ano entre crianças com até 18
meses de idade; em crianças, irrita a parte superior do trato respiratório e
reduz a função pulmonar.

EMENDA N°15
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
uArt- Ficam anistiados os créditos tributários, formalizados ou não,

inclusive os inscritos em dívida ativa, que sejam constituídos exclusivamente
de penalidades isoladas por descumprimento de obrigações tributárias
acessórias relacionado com infrações meramente formais ocorridas
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anteriormente a 1 0 de dezembro de 1997 e que não impliquem falta de
recolhimento de ICMS e tenham sido praticadas sem fraude.

Parágrafo único - Os procedimentos relacionados com a anistia de que
trata este artigo serão disciplinados pelo Poder Executivo no prazo de 30
(trinta) dias contados da publicação desta lei.'.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
José Militão
Justificação: Objetiva esta emenda anistiar os créditos tributários

constituídos exclusivamente de penalidades isoladas por descumprimento de
obrigações tributárias acessórias. Cuida, pois, de anistiar penalidades
decorrentes de infrações que não tenham implicado falta de recolhimento do
ICMS e tenham sido praticadas sem fraude.

A profundidade da atual crise econômica interferiu na saúde financeira das
empresas, que necessitam de apoio e estímulo para sobreviverem e
permanecerem na condição de contribuintes ativos do ICMS.

Pela justiça e pela oportunidade desta emenda, esperamos contar com o
apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.

EMENDA N°16
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
Art. .... - O art. 10 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido do inciso IV, com a seguinte redação:
'Art. 10- ...............
IV - nas saídas de energia elétrica do estabelecimento do distribuidor para

estabelecimento de produtor rural, quando consumida em sistema de
irrigação no período das 23 (vinte e três) às 5 (cinco) horas, na forma do
regulamento

Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
José MOitão
Justificação: A emenda que apresentamos visa incluir a energia elétrica,

quando consumida em processo de irrigação e em horário que, hoje, já goza
substancial incentivo de preço, ou seja, redução de 70%, entre tantos outros
insumosjá beneficiados com o diferimento do ICMS.

Os seguintes insumos, entre outros e como exemplo, ao serem adquiridos
por produtor rural, têm a incidência do ICMS diferida para etapa posterior de
comercialização, qual seja, quando da venda do produto final: 1) amônia,
ácido nítrico, nitrato de amônia ou suas soluções, ácido sulfúrico, ácido
fosfórico, fosfato de amônio, etc.; 2) milho, feno, sorgo, grão de soja, sal
mineralizado, raspa de mandioca, farinha de carne, etc.; 3) substância
mineral submetida a processo de moagem ou pulverização; 4) adubos,
simples e compostos, fertilizantes e corretivos de solo; 5) ração balanceada
para alimentação animal.
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Em face do exposto e tendo em vista a justiça e a oportunidade desta

proposta, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a sua
aprovação.

EMENDA N° 17
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
Art. .... - O crédito tributário constituído até a data desta lei, inscrito ou não

em dívida ativa, sendo o devedor cooperativa de produtores rurais, poderá
ser recolhido em 100 (cem) parcelas mensais, sem acréscimo de multa
moratória ou isolada, desde que a infração tenha sido praticada sem dolo,
fraude nem má-fé.".

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1997.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: Justifica a aprovação desta emenda a difícil situação

financeira do Estado e das cooperativas de produtores rurais.
A concessão do parcelamento e do perdão de multas, como proposto,

permitirá que as cooperativas regularizem seus débitos para com o Estado e
poderá significar valiosa contribuição na melhoria da arrecadação estadual.

Pela justiça e pela oportunidade desta emenda, esperamos contar com o
apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°17
Dê-se ao artigo a seguinte redação:
"Art. .... - O crédito tributário constituído até a data desta lei, formalizado ou

não, ainda que inscrito em divida ativa, sendo o devedor cooperativa de
produtores rurais ou indústria de laticínios, situada no Estado de Minas
Gerais, poderá ser recolhido em 100 (cem) parcelas mensais.

§ 1 0 - Os créditos tributários representados por multas de revalidação, de
mora e isoladas, devidas pelos estabelecimentos referidos neste artigo,
desde que as infrações tenham sido praticadas sem dolo, fraude ou má-fé,
ficam anistiados.

§ 20 - Os procedimentos aplicáveis às medidas previstas neste artigo e seu
parágrafo primeiro serão disciplinados em regulamento.".

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: Objetiva a subemenda acrescentar à emenda em tela duas

questões: a inclusão das indústrias de laticínios no parcelamento previsto,
pela igualdade de situação de penúria em que estão vivendo; anistia das
multas de revalidação, de mora e isoladas, bem claramente delineada.

Desta forma, não se pretende anistiar parcelas de ICMS, mas parcelar
esses créditos; a anistia se resume às multas.

EMENDA N°16
Acrescente-se onde convier
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"Art. .... - Não serão objeto de tributo ou penalidade as diferenças apuradas

em levantamentos de quaisquer espécies de gado bovino e no confronto das
declarações prestadas pelo produtor rural com base no cadastro de que
tratam os arts. 17 a 20 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
relativamente ao exercício de 1996 e exercícios anteriores, ainda que
resultante de autuação já consumada ou ajuizada.".

Sala das reuniões,
Péricles Ferreira

EMENDA N°19
Acrescente-se onde convier.
"Art. .... - Serão isentos do ICMS os consumidores residenciais de energia

elétrica cujo consumo seja menor ou igual a 150 (cento e cinqüenta)
quilowatts por mês.".

Sala das Reuniões, lide dezembro de 1997.
Marcos Helênio

EMENDA N°20
Dê-se a seguinte redação ao art. 40:
"Art. 4°- Fica criada a 'Tabela J', anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, nos seguintes termos:
'Tabela J

Lançamento e Cobrança da Taxa
Judiciária

(a que se refere o art. 104 da Lei
n°6.763, de 26112175)

Valor da Causa Valor da Taxa em
em R$

(em reais)	(em percentual)
Até 1.000	0,5%
De 1.000 até	1,0%
5.000
de 5.000 até	1,5%
10.000
Acima de	2,0%
10.000

Marcos Helênio
EMENDA N°21

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:
"Art. .... - Fica anistiado, até a data dá publicação desta lei, o crédito

tributário, formalizado ou não, inclusive o inscrito em divida ativa, ajuizada
ou não a sua cobrança, que, em decorrência de emissão de nota fiscal após
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a data limite fixada para a sua utilização, tenha ensejado a cobrança de
ICMS, de multa isolada e de multa de revalidação ou de mora.

§ 1 0 - A aplicação da anistia referida neste artigo alcança as parcelas
relacionadas com multa isolada e multa de revalidação ou de mora e fica
condicionada ao destaque regular do ICMS em documento fiscal
tempestivamente escriturado nos livros fiscais, devendo o imposto ter sido
espontaneamente recolhido.

§ 20 - A comprovação das condições referidas no parágrafo anterior será
feita pelo sujeito passivo à repartição fazendána de sua circunscrição, que
requisitará o processo tributário administrativo, quando for o caso.

Art. .... - Na hipótese de débito inscrito em dívida ativa, ajuizada ou não a
sua cobrança, os honorários advocatícios, quando devidos, serão reduzidos
ao percentual de 5%, que não incidirá sobre o ICMS espontaneamente
recolhido.

Parágrafo único - O disposto no artigo não se aplica aos honorários
arbitrados mediante decisão judicial.

Art. .... - O disposto nesta lei:
- não autoriza a restituição nem a compensação de importância já

recolhida;
II - aplica-se ao saldo remanescente de parcelamento em curso.
Art. .... - O Poder Executivo disciplinará a forma de execução do disposto

nesta lei.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
José Militão
Justificação: A emissão de nota fiscal após a data limite fixada para a sua

utilização ensejou ao Fisco Estadual a lavratura de inúmeros autos de
infração, oportunidade em que foram exigidos o ICMS, a multa de
revalidação e a multa isolada.

Ocorre que, em vários casos, o ICMS, regularmente destacado na nota
fiscal, foi tempestivamente escriturado nos livros fiscais e o imposto
espontaneamente recolhido.

O objetivo desta emenda é, pois, o de anistiar o crédito tributário,
formalizado ou não, inclusive o inscrito em divida ativa, ajuizada ou não a
sua cobrança, e que, em decorrência de emissão de nota fiscal após a data
limite fixada para a sua utilização, tenha ensejado a cobrança do ICMS, de
multa isolada e de multa de revalidação ou de mora.

A anistia ora proposta somente alcança as parcelas relacionadas com
multa isolada e multa de revalidação ou de mora e fica condicionada ao
destaque regular do ICMS em documento fiscal tempestivamente escriturado
nos livros fiscais, devendo o imposto ter sido espontaneamente recolhido.

Como a emenda objetiva alcançar apenas os casos em que o ICMS tenha
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sido espontaneamente recolhido, esperamos contar com o apoio de nossos
nobres pares para a sua aprovação.

EMENDA N°22
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Ao contribuinte que tenha crédito com o Estado é permitida a sua

compensação, por meio da dedução do valor de seu crédito na parcela a ser
paga a título de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Sobre a
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicações - ICMS.

§ 1 0 - A dedução será efetivada mês a mês, até que se atinja o valor total
do crédito.

§ 20 - A compensação de créditos só poderá iniciar-se 6 (seis) meses após
a constatação, pelo Estado, do crédito devido ao contribuinte.

§ 30 - O Governo do Estado regulamentará este artigo no prazo de 30
(trinta) dias contados da data de publicação desta lei.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Antônio Júlio
Justificação: A emenda ora apresentada tem por objetivo fazer justiça ao

contribuinte que, na maioria das vezes, fica mais de um ano tentando
receber o crédito que tem com o Estado.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres colegas para a sua aprovação.
EMENDA N°23

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - Os arts. 40 e 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

ficam acrescidos dos seguintes dispositivos:
'Art. 40 - ..............
IV - Taxa Judiciária.

Art. 12- ..................

g) 30% (trinta por cento) nas operações com as seguintes mercadorias:
g.1) Bebidas alcoólicas, exceto cervejas, chopes e aguardentes de cana ou

de melaço;
g.2) Energia elétrica para consumo residencial;
h) 40% (quarenta por cento) nas operações com as seguintes mercadorias:
h.1) Cigarros e produtos de tabacaria;'.".
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Os anos de 1993 a 1995 foram possivelmente os piores que a

indústria tabagista já sofreu. Leis contra o fumo surgiram ou ficaram mais
rigorosas pelo mundo todo, altos executivos foram sabatinados em público
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por políticos dos EUA, e a comunidade médica divulgou uma avalanche de
dados apontando os efeitos nocivos do fumo. A discussão estaria deixando
de ser ética - Liberdade de fumar X Liberdade de não fumar - para passar
basicamente ao campo da saúde pública.

Em outras palavras, esse último relatório e outros que o antecederam
contêm uma mensagem bastante clara: se o fumo passivo pode ser
prejudicial, a aceitação passiva de sua condenação, no momento, também
pode!

Relatório do EPA concluiu que a exposição à fumaça ambiental do tabaco:
é responsável por cerca de 3 mil mortes por ano, 800 delas em ambiente
doméstico e 2,2 mil em ambientes públicas ou de trabalho; causa efeitos
sutis, porém significativos, sobre a saúde respiratória das pessoas; resulta
em 150 mil a 300 mil casos de bronquite e pneumonia por ano entre crianças
com até 18 meses de idade; em crianças, irrita a parte superior do trato
respiratório e reduz a função pulmonar.

EMENDA N°24
O art. 10 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1 0 - O inciso III do art. 54 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 54- .....
III - por deixar de entregar ao fisco documentos informativos do movimento

econômico e fiscal, exceto o previsto no inciso VIII, na forma e no prazo
definidos no regulamento - por documento: 400 (quatrocentas) UFIRs;',".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: As empresas são obrigadas a apresentar ao fisco uma série

imensurável de documentos. Se a cada documento for atribuída uma multa
de cerca de R$500,00, a empresa não poderá arcar com esse ônus e será
obrigada a fechar as portas. A emenda pretende adequar a pena às
condições do penalizado.

EMENDA N°25
O art. 1 0 passa a ter a seguinte redação:
Art. 1 0 - O inciso IV do art. 54 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 54- ...............
IV - por emitir documento com falta de qualquer requisito ou indicação

exigida em regulamento: de 1 (uma) a 50 (cinqüenta) UFIR5;'.".
Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Na maioria das vezes, muitos documentos deixam de ser

preenchidos corretamente, não por má-fé do comerciante, e, sim, por falta
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de maiores esclarecimentos. Assim sendo, não se justifica penalizá-lo com
uma multa tão vultosa.

EMENDA N°26
O art. 1 0 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1° - O inciso X do art. 55 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 55- ............................................................
X - por emitir ou utilizar documento fiscal falso ou inidôneo - 60% (sessenta

por cento) do valor da prestação ou da operação, cumulado com estorno de
crédito, na hipótese de sua utilização, salvo, nesse caso, prova concludente
de que o imposto correspondente tenha sido integralmente pago.'.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Entendemos necessário aumentar o percentual da multa por

acreditar que o percentual de 40% é pouco para penalizar o empresário que
se utiliza de meios falsos e inidôneos para comprovar o pagamento do
imposto.

EMENDA N°27
O art. 1 0 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1°- O inciso 1 do art. 56 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 56- .......................................................
- Havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos acessórios,

nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou intempestivo do
imposto, observado o disposto no § 1 0 deste artigo, a multa será de 0,10%
(dez centésimos por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, limitado
ao percentual máximo de 12%.'.».

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: A redução proposta na multa tem por objetivo incentivar o

contribuinte inadimplente a quitar seu débito com a Receita Estadual.
EMENDA N°28

Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Ari. 1°- .......................................
'Art. 98- .......................................

- havendo espontaneidade no recolhimento do principal e acessórios, nos
casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou intempestivo da taxa,
observado o disposto no § 1 0 deste artigo, a multa será de 0,10% (dez
centésimos por cento) do valor da taxa, por dia de atraso, limitada ao
percentual máximo de 12%'.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.



182
Anderson Adauto
Justificação: A redução da multa é uma forma de se diminuir a

inadimplêricia em relação ao recolhimento das taxas de expediente.
EMENDA N°29

Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1°	................................................
'Art. 120- ..............................................

- havendo espontaneidade no recolhimento do principal e acessórios, nos
casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou intempestivo da taxa,
observado o disposto no § 2 0 deste artigo, a multa será de 0,10% (dez
centésimos por cento) do valor da taxa, por dia de atraso, limitada ao
percentual máximo de 12%'.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Cabe ao legislador procurar mecanismos que auxiliem na

redução da inadimplência referente ao recolhimento de impostos.
Entendemos que a redução da multa é um dos instrumentos mais eficazes
para se atingir esse fim.

EMENDA N°30
Dê-se a seguinte redação à alínea "g" do alt 20:
"Art. 20 - ..................................................
g) 25% (vinte e cinco por cento) nas operações com cigarros e bebidas:
g.1 - 30% (trinta por cento) nas operações com bebidas alcoólicas, exceto

cervejas, chopes e aguardentes de cana ou de melaço;
g.2 - 12% (doze por cento) nas operações com energia elétrica para

consumo em área rural;
g.3 - 25% (vinte e cinco por cento) nas operações com energia elétrica

para consumo residencial;
g.4 - 12% (doze por cento) nas operações com óleo diesel.".
Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: A redução das aliquotas para cálculo do ICMS incidente sobre

o consumo de energia elétrica na área rural é medida oportuna, que
beneficiará a produção agrícola.

Quanto á redução da alíquota para o cálculo do imposto nas operações
com óleo diesel, entendemos ser medida necessária, pois qualquer
acréscimo no custo desse produto representa acréscimo no custo final da
mercadoria a ser comercializada.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foram
apresentadas ao projeto as Emendas n°s 11 a 13, do Deputado José
Bonifácio; 14 e 23, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 15, 16 e 21, do
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Deputado José Militão; 17, do Deputado Geraldo da Costa Pereira; a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 17, do Deputado Olinto Godinflo; 18, do
Deputado Péricles Ferreira; 19 e 20, do Deputado Marcos Helênio; 22, do
Deputado Antônio Júlio; 24 a 30, do Deputado Anderson Adauto.

Nos termos do § 20 do art. 186 do Regimento Interno, a Presidência
encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira, para parecer.

Discussão, em 10 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 Constituição e Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 16, que apresenta A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com as
Emendas n°s 1 a 16, da Comissão de Justiça, e 17, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Para discuti-[o, com a palavra, o Deputado Anderson
Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Em função de um acordo que foi feito,
não vou fazer o encaminhamento da discussão. Apenas comunicarei aos
Deputados e à Presidência que estamos apresentando 16 emendas ao
referido projeto de lei.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.549197
Subemenda n° 1 à Emenda n° 16

Dê-se aos arts. 39 e 40 a redação que se segue, acrescentando-se, ainda,
o seguinte art. 41:

"Art. 39 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais lançados
em livros de notas e em livros de registros públicos, praticados pelos
tabeliães de notas, tabeliães de protesto de títulos, oficiais de registro de
imóveis, oficiais de registros de títulos e documentos civis das pessoas
jurídicas e oficiais de registro de distribuição de protestos será acrescido de
33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), percentual que
constituirá receita adicional a ser empregada na forma do art. 41.

Art. 40-O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais lançados em
livros de registros públicos, praticados pelos oficiais de registro civil das
pessoas naturais e de interdições e tutelas, bem como os praticados pelos
juízes de paz, será acrescido de 20% (vinte por cento), percentual que
constituirá receita adicional a ser empregada na forma do art. 41.

Art. 41 - A distribuição da receita adicional a que se referem os arts. 39 e
40 integrará o orçamento fiscal como recursos ordinários livres.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
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José Bonifácio
Justificação: A Constituição proíbe, ressalvadas as disposições específicas,

a vinculação de imposto a órgão, fundo ou despesa. Como a receita de
emolumentos constitui modalidade de receita tributária, entendemos, por
analogia, que os recursos oriundos da arrecadação da taxa em comento
devam, da mesma forma, integrar o orçamento fiscal na forma de recursos
ordinários livres do Tesouro Estadual.

SUBEMENDA N°2 À EMENDA N°16
Acrescente-se ao art. 41, alado pela Emenda n°16, o seguinte § 30:
"Art. 41 - .....................
§ 30 - O valor do repasse mensal a ser feito às entidades civis a que se

refere o inciso II não poderá ultrapassar o valor do mês correspondente no
ano de 1997.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Ajalmar Silva

SUBEMENDA N°3 A EMENDA N°16
Acrescente-se à Tabela 1 do Anexo Único, a que se refere o art. 43, com a

redação dada pela Emenda n° 16, a seguinte Nota IV:
"Nota IV - A receita adicional prevista na letra "b" do item 2 será acrescida

de 0.1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor patrimonial que exceder a
quantia de R$105.090,00.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Emiano Batista

SUBEMENDA N°4 À EMENDA N°16
Acrescente-se à Tabela 4 do Anexo Único, a que se refere o art. 43, com a

redação dada pela Emenda n° 16, a seguinte Nota Final IV:
"Nota Final IV - A receita adicional prevista na letra "e" do item 6 será

acrescida de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor patrimonial que
exceder a quantia de R$1 05.090,00.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Ermano Batista

EMENDA N°18
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - A contagem, a cobrança e o recolhimento dos emolumentos

devidos pelos atos praticados por tabelião, oficial de registro e juiz de paz
obedecerão às disposições desta lei e da legislação federal aplicável.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: Esta inclusão se faz necessária, considerando que há

inúmeras leis federais que dispõem sobre emolumentos, como, por exemplo,
a Lei n°6.015, de 1973 (Lei de Registros Públicos); a Lei n° 9.492, de 1997
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(Lei de Protestos); e a Lei n° 8.935, de 1994 (Lei dos Notários e
Registradores).

EMENDA N°19
Dê-se ao inciso 1 do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 2°- .................................................

- todas as anotações e comunicações determinadas por lei;".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: A supressão do final do inciso é necessária pois "postagem de

correspondência essencial à realização do ato e publicações de avisos" não
são atos de natureza notarial ou registra!, tendo caráter acessório e são
praticados por terceiros. Desta forma, considerando que os emolumentos
remuneram somente os serviços praticados pelo tabelião, registrador e juiz
de paz, não cabe incluir no âmbito de referida remuneração despesas com
serviços diversos da atividade notarial e de registro.

EMENDA N°20
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - Cabe à parte interessada prover as despesas com condução,

telefonemas, telegramas, postagem de correspondências, publicações, fax e
telex incorridas pelo tabelião ou registrador para a prática do ato solicitado.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: Esta emenda visa aperfeiçoar a redação do referido artigo. Da

forma como está, o texto original dá margem a dupla interpretação quanto a
quem deva solicitar a despesa: se o oficial ou a parte.

EMENDA N°21
Suprima-se o art. 80.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Justificação: A Lei Federal n° 1.060, de 512150, já dispõe expressamente

sobre a concessão do benefício da assistência judiciária aos necessitados,
no tocante aos emolumentos devidos por atos extrajudiciais. Desta forma, é
desnecessária previsão em lei estadual, ou se for o caso a adequação desta
ao ditame hierarquicamente superior.

Além disto, o artigo faz menção a "custas " e "contribuições", cuja
regulamentação não é objeto deste projeto.

EMENDA N°22
Dê-se ao art. 9°a seguinte redação:
"Art. 90 - Considera-se emolumento a remuneração devida pelas partes ao

tabelião, ao registrador e ao Juiz de Paz pela prática dos atos de sua
competência.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
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Geraldo Santanna
Justificação: Com essa emenda busca-se adequar o projeto às leis federais

em vigor (Lei n o 8.935, de 1994, Lei n°9.492, de 1997) que, desde o evento
da promulgação da Constituição da República, que estabeleceu que os
serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, passaram
a definir os emolumentos como a contrapartida dos serviços prestados pelo
tabelião, registrador e juiz de paz. O uso do termo "despesas" é, pois,
inadequado.

EMENDA N°23
Dê-se ao parágrafo único do art. 90 a seguinte redação:
"Art. 9°- ................
Parágrafo único - Os emolumentos serão cobrados por ato praticado de

acordo com as tabelas contidas no Anexo único desta lei.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: Além de aperfeiçoar a técnica legislativa do projeto, esta

emenda acrescenta expressão para que sejam observadas as tabelas.
EMENDA N°24

Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
"Art. 11 - A parte que tiver dúvida relativamente à conta de emolumentos

poderá reclamar, no interior, ao Juiz de Direito e, na Capital, à Corregedoria
Geral de Justiça, que, após ouvido o tabelião ou registrador, determinará sua
conferência e proferirá decisão.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: Lei não pode excluir o direito de defesa assegurado

constitucionalmente.
EMENDA N°25

Suprima-se o art. 13.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: A supressão é imperiosa, pois se trata de disposição

inaplicável aos atos notariais e registrais, os quais não estão sujeitos à
redistribuição, pois face ao princípio da territorialidade previsto na legislação
aplicável a eles - vide art. 169, da Lei 6.015, de 1973, e art. 12 da Lei 8.935,
de 1994, os notários e registradores não podem praticar atos fora de sua
circunscrição territorial. Ademais, nas comarcas onde há mais de um serviço
do mesmo tipo, a distribuição é obrigatória. Não há que se falar, pois, em
redistribuição.

EMENDA N°26
Suprima-se o art. 14 e seu parágrafo único.
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Sala das Reuniões, de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: Há dispositivo de lei federal (art. 46 da Lei Federal n° 6.015,

de 1973) estipulando a multa para registros de nascimentos feitos fora do
prazo. Dessa forma, é desnecessária a previsão em lei estadual ou, se for o
caso, deverá ser procedida a adequação desta última ao ditame
hierarquicamente superior.

EMENDA N°27
Suprima-se o termo "celebração" do art. 18, e os arts. 23 e 24.
Sala das Reuniões, de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: A celebração do casamento é gratuita nos termos do art. 226

da Constituição Federal. Assim, lei estadual, hierarquicamente inferior, não
pode impor a cobrança pela prática desse ato.

EMENDA N°28
Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
"Art. 21 - A despesa com publicação de edital pela imprensa oficial correrá

por conta do interessado.".
Sala das Reuniões, de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: Busca-se aperfeiçoar a técnica legislativa equiparando a

linguagem deste artigo com a do art. 30 do projeto.
EMENDA N°29

Suprima-se a parte final do art. 25; "observado o disposto no art. 80 desta
lei".

Sala das Reuniões, de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: A conversão da união estável em casamento será objeto de

litígio ensejador da expedição de mandado judicial. Seu requerimento deve
ser feito "de comum acordo", conforme o art. 8 0 da Lei n°9.278, de 1996.

Não se justifica, pois, a referência à gratuidade de registros e averbações
de mandados judiciais, feita no final do art. 25.

EMENDA N°30
Suprima-se o parágrafo primeiro do art. 25.
Sala das Reuniões, de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: Esta disposição é contrária ao parágrafo único do art. 3 0 e ao

art. 21 do projeto. Além disto, a Instrução n°255, de 1996, da Corregedoria-
Geral de Justiça do Estado, dispõe que o oficial do registro civil deverá
formalizar a conversão nos termos dos arts. 67 a 69 da Lei n° 6.015, de
1973. Os referidos artigos, por sua vez, determinam a afixação dos
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proclamas, não só na serventia, como sua publicação na imprensa local.
Assim o edital não pode ser somente veiculado no serviço registral.

EMENDA N°31
Dê-se ao artigo 26 a seguinte redação:
"Art. 26 - Os valores dos emolumentos constantes nas tabelas do anexo

desta lei incluem o exame de títulos, indicações reais e pessoais.".
Sala das Reuniões, de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: O termo apreço" não se aplica aos valores percebidos pelos

notários e registradores em razão de sua atividade, pois, por preço, entende-
se o montante de dinheiro trocado por serviços aplicáveis a operações de
livre mercado. No caso dos emolumentos essa determinação não está ligada
à oferta e procura dos serviços, mas são estes determinados em lei.

EMENDA N°32
Dê-se ao inciso 1 do art. 29 a seguinte redação:
«Art. 29- ............................................

- o cálculo dos emolumentos devidos pelo registro de contrato, titulo e
documentos cujos valores venham expressos em moeda estrangeira será
feito com observância dos valores convertidos em moeda nacional,
apresentados pela parte interessada;".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: Não pode ser atribuido ao oficial do registro a incumbência de

efetuar os cálculos de conversão de moeda estrangeira para a moeda
nacional, sob pena de ele interferir na relação contratual das partes.
Saliente-se que a Lei n°9.492, de 1997, Lei de Protestos, determina em seu
art. 10, § 20, que a conversão de títulos expressos em moeda estrangeira
cabe ao apresentante do título.

EMENDA N°33
Suprima-se o inciso IV do art. 27.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: Considerando que o presente projeto, entre outros objetivos,

busca aumentar a arrecadação do Estado, elevando, para tanto, em seus
arts. 39 e 40, o percentual da denominada "receita adicionar, não há motivo
para se estabelecer qualquer diminuição nos emolumentos, base de cálculo
para a referida receita, que também seria reduzida à metade.

EMENDA N°34
Substitua-se no 'caput" do art. 28 a expressão "tabelião do registro de

imóveis" por "oficial do registro de imóveis".
Sala das Reuniões, de de 1997.
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Geraldo Santanna
Justificação: Busca-se aperfeiçoar a técnica legislativa através de mera

adequação do artigo à terminologia normalmente utilizada. O tabelião é
aquele que pratica atos notariais e não registrais.

EMENDA N°35
Suprima-se o inciso 1 do art. 28.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: Os emolumentos devidos por registros e averbações de

aquisições financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação são objeto de
regulamentação própria em legislação federal - art. 290 e seguintes da Lei n°
6.015, de 1973, Lei de Registros Públicos, e art. 17 da Medida Provisória n°
1520-3. Dessa forma, é desnecessária a previsão em lei estadual; se for o
caso, deverá ser procedida a adequação desta ao ditame hierarquicamente
superior.

EMENDA N°36
Suprima-se o inciso II do art. 28.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: A supressão é necessária uma vez que o disposto no artigo já

consta na Tabela 4 do Anexo único do presente projeto, no item 1, letra "d".
O referido inciso, se mantido, poderia criar incompatibilidades com o
disposto na tabela, que prevê, de forma clara, todas as hipóteses de
averbações, com e sem valor patrimonial.

EMENDA N°37
Suprima-se do inciso III do art. 26 a expressão "bem como os

cancelamentos de registros e de averbações".
Sala das Reuniões, de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: Considerando-se que, no que se refere a este projeto, a

instituição de ónus reais é passível de cobrança de emolumentos como
instrumento ou escritura com valor patrimonial (vide usufruto), coerente é
que seu cancelamento também o seja, pois, em ambos - constituição e
cancelamento -, o exercício da plena propriedade do bem está sendo
alterado, seja no tocante a sua limitação (constituição), seja na recuperação
de sua plenitude (cancelamento). Além disso, trata-se de isenção que
acarretará, ao contrário do pretendido pelo Estado, a diminuição da
arrecadação da receita adicional.

EMENDA N°38
Suprimam-se do inciso IV do art. 26 as expressões "custas" e

"contribuições".
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Sala das Reuniões, de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: A regulamentação de custas e contribuições não é objeto do

projeto em tela.
EMENDA N°39

Suprimam-se os arts. 39 e 40.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: Os emolumentos dos serviços notariais e de registro,

conforme decidido pelos tribunais superiores do País, principalmente o
Supremo Tribunal Federal, possuem a natureza jurídica de taxa. Portanto,
são espécie de tributo. Disso resulta que os produtos da arrecadação de
tributos não podem ser vinculados a qualquer órgão, fundo ou despesa.
Pouco importa que essa vincularão seja para o poder público ou para
entidades particulares, uma vez que a Constituição Federal prevê a sua
proibição no art. 167, IV.

De outra parte, por várias vezes, em situações análogas, o Supremo
Tribunal Federal já declarou inconstitucionais o acréscimo de percentuais
aos emolumentos percebidos por notários e registradores e a sua destinação
ao poder público, ainda que para o Tribunal de Justiça do Estado, ou
entidades de classe; portanto, tais acréscimos são elementos alheios aos
próprios emolumentos, não se constituindo em receita privativa desses
delegados do poder público. Tanto é assim que o Poder Executivo Federal,
em recente projeto de lei elaborado pelo Ministério da Justiça,
regulamentador do § 20 do art. 236 da Constituição Federal - instituidor das
normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos serviços notariais e de registros -, cujo encaminhamento se dará nos
próximos dias ao Congresso Nacional, faz vedação expressa a tais
acréscimos em seu art. 4 0, III:

"Art. 4° - E vedado:

III - instituir qualquer taxa, contribuição, acréscimo ou percentual sobre
emolumentos, mesmo que a respectiva receita se destine aos Estados. ao
Distrito Federal, a órgãos da previdência ou a entidades de classe". (E. no
564/MJ, de 12111197)

Se isso não fosse bastante, o Congresso Nacional, no dia 4 de dezembro
passado, em votação do substitutivo do Senador José Fogaça ao Projeto de
Lei n°2.352/96, fez aprovar nova redação ao art. 30 da Lei n°6.015, de 1973
(Lei dos Registros Públicos), que em seu § 7 0 dispõe:

"Art. 30- ......
§ 70 - É vedada a incidência, sobre os emolumentos, de qualquer taxa,
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contribuição, acréscimo ou percentual em favor de terceiros".

O texto aprovado está para sanção presidencial, o que ocorrerá,
possivelmente, até amanhã.

Portanto, de todos os ângulos que possa ser analisado o presente artigo,
sua inserção no projeto de lei revela-se inconstitucional.

EMENDA N°40
Substituam-se as tabelas do Anexo Único pelas tabelas em anexo.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: os serviços notariais e de registro são de natureza pública, e

seu exercício é conferido pelo poder público a um particular. De forma
análoga à concessão de serviços públicos, através da delegação dos
serviços notarial e de registro, estabelece-se entre o notário ou registrador e
o poder delegante uma relação de natureza quase contratual, no âmbito da
qual ambos assumem e se conferem mutuamente direitos e obrigações.

Tratando de atividade pública, compreensível é que o poder público
imponha ao particular determinadas regras e limites para o seu exercício,
conferindo-lhe, em contrapartida, os direitos inerentes à função. Essas regras
e limites estão atualmente estabelecidos na Lei n° 8.935, de 1994, que
disciplina a responsabilidade civil e criminal e define a fiscalização dos atos
dos notários e dos registradores pelo Poder Judiciário.

O notário ou registrador, a quem foi delegado o exercício dos poderes
públicos para a prática de determinados atos, age em nome próprio,
assumindo os riscos e a integral responsabilidade pelos atos. Em
contrapartida a tal responsabilidade tem o direito à percepção integral dos
emolumentos fixados por lei, até porque, sem a retribuição econômica
adequada aos seus serviços, não teria como desincumbir-se de sua função.
A questão da fixação dos emolumentos é, pois, um dos pontos de maior
relevância na relação entre o poder público e o delegado particular, porque
dela depende a estabilidade deste, bem como a posição do Estado perante
as partes.

Nesse particular, a União reservou para si o poder de estabelecer as
normas gerais para a fixação dos emolument: enquanto que os Estados
poderão, observadas essas normas gera :, fixar os valores dos
emolumentos. A fixação dos emolumentos pelo Estado deve observar alguns
princípios fundamentais que regem a matéria:

a) Os emolumentos se destinam a custear os serviços. Assim, os notários
e registradores devem perceber remuneração adequada, que cubra todos os
ônus da prestação dos serviços, tais como locação de imóvel, mão-de-obra,
encargos trabalhistas e previdenciârios, contratação de fornecedores,
aquisição de material e equipamentos, e que lhes assegure margem mínima
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de beneficio.

b) Na fixação dos emolumentos, o Estado deve ter em vista o atendimento
ao interesse público e buscar limites razoáveis que não sacrifiquem a
população usuária dos serviços.

Com base em tais princípios, o Estado vem, de tempos em tempos,
fixando e revendo os emolumentos. Por outro lado, a percepção de
emolumentos integrais, sem quaisquer deduções, foi garantida aos notários e
registradores em leis federais e deve ser também assegurada pelo Estado.

A proposta ora encaminhada pelo Executivo pretende reduzir em tomo de
30% os valores dos emolumentos, elevando o percentual correspondente da
receita adicional, destinada a custear o funcionamento do Tribunal de Justiça
do Estado. Não haverá, nos termos da proposta, redução do valor total pago
pela parte, mas somente do valor dos emolumentos.

Ora, ao pretender reduzir os emolumentos devidos aos notários e
registradores, o Estado está, unilateral e arbitrariamente, quebrando equação
económico-financeira do contrato, tomando insustentável a situação do
delegado particular. Por se tratar de uma relação com regras próprias,
envolvendo a prestação de serviços públicos, não podem os notários e
registradores sofrer restrições, através de atos administrativos ou
legislativos, naquilo que é essencial para as funções que exercem.

E certo que não pode o Poder Legislativo concordar com a fixação
unilateral pelo poder delegante de emolumentos, desatendendo os princípios
acima referidos. A imposição pelo poder delegante de condições que não
permitam aos tabeliães e registradores o pleno exercício de sua delegação,
como resultará no caso presente, poderá levar de alguma forma à perda da
delegação por absoluta impossibilidade da prestação dos serviços pelo
delegado particular.

Se o Estado pretende, com o presente projeto de lei, aumentar sua
arrecadação para custear o funcionamento do Tribunal de Justiça, deverá
fazê-lo de forma adequada, sem valer-se da redução dos emolumentos
devidos aos notários e registradores.

Dessa forma, a fixação dos valores dos emolumentos deve ser feita com
base nos atuais valores praticados, com o percentual da receita adicional
elevado, conforme apresentada nesta emenda.
TABELA 06 ATOS COMUNS A REGISTRADORES
E NOTÁRIOS
MÊS/ANO............: JANEIRO/96



INDICE ................ : 70,06
Esta tabela é elaborada de acordo com o disposto na
Lei n° 7.399176 e o Decreto Estadual n° 32.370190, e
Lei Estadual 12.155196.

EMOL RECEIT TOTAL
A

MENT ADICIO
OS NAL

2- Arquivamento, por
	

1,00	0,50	1,50
folha
3- Autenticação de	1,00	0,50	1,50
documento
4- Buscas em autos, livros 0,50	Isento 0,50
e documentos arquivados,
por período de cinco anos
NOTA - Não serão

cobrados emolumentos a
título de busca, se dela
resultar o fornecimento de
certidão
06 - Certidão
a) de documentos ou de

peças em autos, livros e
assentamentos arquivados
- Por folha
	

2,00	1,00	3,00
- mediante processo
reprográfico, por folha
acrescida á primeira
	1,00	0,50	1,50

b) de fatos conhecidos em
razão do ofício, por folha

	2,00	1,00	3,00
c) negativa, por nome de	1,00	0,50	1,50

pessoa
d) de revalidação, por
nome de pessoa
	 1,00	0,50	1,50

NOTA - Os emolumentos
das certidões a que se
referem as letras C e D
deste número, quando
forem negativas de ônus
reais, serão acrescidas de
R$1,00 e R$0,50 do índice

rs
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básico para cálculo dos
emolumentos,
respectivamente, por
imóvel
8 - Diligência, além da
condução e hospedagem,
quando foro caso
a) nos perímetros urbanos 3,50 Isento 3,50

e suburbano da sede do
município	 6,00	Isento	6,00
b) no perímetro rural da	6,00	Isento 6,00

sede do município
c) tora desses limites

ATENÇÃO - Considera-se folha, para o efeito de
cobrança de custas e emolumentos, a manuscrita ou
datilografada que tiver 25 (vinte e cinco) linhas, com

o mínimo de 30 (trinta) letras ou 45 (quarenta e
cinco) toques, nestes não se incluindo acentos

gráficos (Art. 36, da Lei n° 7.339/78)

TABELA 07 ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS
MÊS/ANO: JANEIRO/98
INDICE: 70,06
Esta tabela é elaborada de acordo com o disposto na Lei n°
7.399/78,
Decreto Estadual n°32.370/90, e Lei Estadual 12.155196.

EMOL RECEIT TOTAL
A

MENT ADICIO
OS NAL

01 - Averbação para retificar, restaurar
ou cancelar registro,	 5,25	2,63	7,88
inclusive as anotações por
determinação judicial
02 - Habilitação e Celebração de
casamento
a) processamento da habilitação,
compreendendo todos os atos e termos
inclusive o edital, publicação e parecer 10,51	5,26	15,77
do Ministério Público

194
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1,75	0,58	2,63b) Havendo afixação de edital em outra

jurisdição,
inclusive da respectiva certidão, mais
c) Ato de celebração do casamento fora
do cartório, da casa
do Juiz de Paz ou do Oficial e de
Edifício Público
- Dentro da sede do distrito
- Fora da sede do distrito
d) Inscrição de casamento religioso
para efeitos civis,
inclusive o processamento da
habilitação
03 - Registro
a) do nascimento, no prazo legal;
b) do nascimento, fora do prazo legal;
c) do óbito, no prazo legal;
d) do óbito, fora do prazo legal;
e) de emancipação, interdição ou
ausência
d) adoção;
Nota - O registro de óbito compreende
o fornecimento
da certidão necessária ao enterro
04 - Transcrição
a) De assento de nascimento,
casamento ou óbito
de brasileiro em país estrangeiro

b) de termo de opção pela
nacionalidade brasileira
Nota 1 - São gratuitas as certidões para
fins militares,
eleitorais e escolares (ensino de 10

grau)
Nota II - A certidão de nascimento
necessária a instrução
da habilitação para casamento, quando
extraída no mesmo
cartório, está sujeita aos emolumentos
previstos no número 6 da tabela 23

	

10,51	5,26	15,77
35,03 17,52 52,55

	

9,11	4,56	13,67

	

2,10	1,05
	

3,15

	

3,50	1,75
	

5,25

	

2,10	1,05
	

3,15

	

3,50	1,75
	

5,25

	

1,75	0,88
	

2,63

	

1,75	0,88
	

2,63

	

5,25	2,63
	

7,88

	

5,25	2,63
	

7,88



TABELA 06 ATOS DE JUIZ DE PAZ

01 - Atestado de vida, de bons
antecedentes, de residência e outros
02 - Habilitação de casamento
(inclusive religioso com efeitos civis)
03 - Ato de Celebração de casamento
a) no perímetro urbano
b) no perímetro suburbano
Nota - A celebração de casamento em
cartório, na casa do juiz ou do
Escrivão de Paz e em Edifício Público
á gratuita

II,T.al

EMOL RECEIT TOTAL
A

MENT ADICTO
OS NAL

Isento Isento Isento

10,51	5,26	15,77

35,03 17,52 52,55
70,06 35,03 105,09

TABELA 05 ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE OFICIAL DO
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
MÊS/ANO ................. .JANEIRO/98
ÍNDICE......................: 70,06
Esta tabela é elaborada de acordo com o disposto na Lei n°
7.399/78, Decreto Estadual no 32.370190, e Lei Estadual
12.155196.

EMOL RECEIT TOTAL
A

MENT ADICIO
OS NAL

01 - Averbação
a) De documento, para integrar

registro, cada um
b) De documento que afete o

registro ou pessoa nele
interessada, de quitação e de
qualquer documento não
especificado, com ou sem valor
patrimonial
c) Para cancelamento de registro

ou averbação, com ou sem valor

	

0,35	0,18
	

0,53

	

1,75	0,86
	

2,63

	

1,75	0,88
	

2,63



patrimonial
02 - Certificado de apresentação,
protocolo e registro ou averbação,
lançado em outras vias de
reprodução do documento original,
em cada cópia
3- Intimação, a requerimento,
por determinação legal ou judicial,
de cada pessoa, além das
despesas
4- Matrícula de periódicos e
tipografias
a) Pelo processamento
b) Pela matrícula
c) Por averbação - os mesmos

emolumentos do número 1 desta
tabela
05 - Protocolo e remessa de carta,
documento ou qualquer outro
papel, inclusive o porte, por
pessoa
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0,35	0,00
	

0,35

	

0,70	0,00
	

0,70

	

1,75
	

0,86
	

2,63

	

3,50
	

1.75
	

5,25

0,35
	

0,35

06 - Registro
completo, com
anotações e
remissões
a) título e
documento com
valor patrimonial,
trasladação na
integra ou por
extrato

LIN VALOR EMOL
EA TÍTULO U-

ATÉ MENT
Os

RECEITA TOTA
ADICION LA

AL PAGA
R

A	350,30 10,51	5,26	15,77
B	700,60 24,52 12,26 36,75
C 3.503,0 45,54 22,77 66,31

o
D 3.503,0 73,56 36,76 110,3

o	 4
•E 7.006,0 108,5	54,30 162,8

o	9	 9
F 14.012, 150,6	75,32 225,9
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00	3	 5

	

G 28.024, 199,6	99,84 299,5

	

00	7	 1
H 42.036, 255,7 127,86 383,5

	

00	2	 8
1	56.048, 316,7 159,39 478,1

	

00	7	 6
J 56.048, 388,8 194,42 583,2

	

00	3	 5

EMOL RECEIT TOTAL
A

MENT ADICtO
OS NAL

b) título ou documento sem valor
patrimonial, trasladação na

	

íntegra ou por extrato, inclusive	3,50	1,75	5,25
carta de notificação
C) contrato, estatuto e qualquer

outro ato constitutivo de
sociedade ou de associação civil
e de fundação
- com valor patrimonial - os

	

mesmos emolumentos da letra 'a' 7,01	3,51	10,52
deste número
- sem valor patrimonial
d) ato ou documento emanado de

sociedade ou associação civil e

	

de fundação para validade contra	3,50	1,75	5,25
terceiros
e) livro de contabilidade 1,75 0,88 2,63
Nota: Os emolumentos serão reduzidos à metade, quando
se tratar de alteração do ato constitutivo da sociedade ou

associação e de fundação

TABELA 04- ATOS DO OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS
MÊS/ANO: ,JANEIRO/98
ÍNDICE: 70,06
Esta tabela é elaborada de acordo com o disposto na Lei n° 7.399178,
Decreto Estadual n°32.370/90 e Lei Estadual 12.155196.
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EMOL REGEIT TOTA

A	L
MENT ADICIO

OS NAL

-J

01 - Averbação, com todas as anotações e
referências e outros livros
a) Da cédula hipotecária
t') 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 E do n°6, desta
tabela
d) De qualquer documento que modifique o
registro em relação a pessoa, cláusula, condição,
prazo, vencimento, plano de pagamento ou outra
circunstância - os mesmos emolumentos da letra
E do n° 6, desta tabela
e) De qualquer documento que altere o valor do
registro
O De qualquer título, documento ou requerimento
sem valor patrimonial
g) De quitação total ou parcial de dívida
constante de registro, qualquer que seja o valor
do recibo, do instrumento particular ou escritura -
os mesmos emolumentos da letra E do n°6,
desta tabela
h) Para cancelamento de ônus e direitos reais
sobre imóveis - os mesmos emolumentos da letra
E do n°6, desta tabela
i) Para cancelamento de registro ou averbação,
independente do valor patrimonial
J) Para cancelamento de instrução de memorial
de loteamento ou de incorporação imobiliária
2- Edital de intimação de promissário
comprador e qualquer outro, em cumprimento a
lei ou a determinação judicial por pessoa
intimada, inclusive despesas de publicação, se
for o caso
3- Indicação de registro ou averbação, com os

	

3,50	1,75
	

5,25

	

3,50	1,75
	

5,25

	

3,50	1,75
	

5,25

	

3,50	1,75
	

5,25

	

3,50	1,75
	

5,25

	

0,70	Isento	0,70



números de livro e folha, ou de matricula, bem
como referência ao objeto, datada e assinada
pelo oficial ou por escrevente designado,
incluindo a busca
04 - Levantamento de dúvida, na hipótese de não
se efetivar o registro
05 - Matrícula do imóvel no livro de registro geral
e cancelamento
06 - Registro completo
a) memorial do loteamento
- pelo processamento
- por lote ou gleba do memorial objeto do registro
b) memorial de incorporação imobiliária
- pelo processamento
- por unidade autônoma do memorial objeto do
registro
c) Convenção de condomínio, por escritura
pública ou instrumento particular
- de edifício com menos de 12 (doze) unidades
- de edifício com mais de 12 (doze) unidades, por
unidade excedente
d) Escritura pública ou instrumento particular,
sem valor patrimonial
e) Escritura pública ou
instrumento particular, com valor
patrimonial
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1,05
	

Isento	1.05

	

3,50
	

1,75	5,25

	

7,01	3,50	10,51

	5,25	2,62	7,87

	

0,70	0,35	1,05

	

5,25	2,62
	

7,87

	

1,75	0,87
	

2,62

	

5,25	2,62
	

7,67

	

0,70	0,35
	

1.05

	

5,25	2,62
	

7,87

07 - Registro Torrens, pelo
registro completo e respectiva
matricula - os mesmos
emolumentos da letra E do n° 6,
desta tabela
Nota 1 - Havendo mais de um
registro ou averbação no
mesmo titulo apresentado, os
emolumentos serão cobrados
separadamente.

ALI- VALO EMO RECEI TOTAL
NEA R LU- TA	A

TITUL MEN ADICI PAGA
OATÉ TOS 0-NAL R

A 350.30 17,52 8,76 26.28
B 700,60 38,53 19,27 57,80

C 3.503, 63,05 31,53 94,58
00

D 3.503, 91,08 45,54 136,62
00

E 7.006. 126,1 63,06 189,17



Nota II - Os emolumentos
devidos pelo registro e pela
averbação de Cédulas de Crédito
Industrial e de Crédito
Rural são estabelecidos em
legislação federal.
Nota III - Na cobrança de
emolumentos devidos por atos
relativos ao Sistema Financeiro
de Habitação, atender-se-á a
redução prevista em lei federal.

00
	

1
F 14.012 166,1

00
	

4
G 28.024 217,1

,00
	

9
H 42.036 273,2

,00
	

3
l 56.046 336,2

,00
	

9
J 70.060 406,3

,00
	

5
L 105.09 511,4

0,00
	

4
M 105.09 651,5

6

84,07 252,21

108,60 325,79

136,62 409,85

168,15 504,44

203,18 609,53

255,72 767,16

325.78 977,34
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TABELA 03- ATOS DO TABELIÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS
MÊS/ANO ..........JANEIRO/98
ÍNDICE .............. .70,06
Esta tabela é elaborada de acordo com o disposto na Lei n°7.399/78,
Decreto Estadual n°32.370/90, e Lei Estadual 12.155196.

EMOL RECEIT TOTAL
A

MENT ADICIO
OS NAL

01 - 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 do registro
02- Indicação do registro ou averbação com
os números e folhas, bem como valor e
referência ao objeto, datada e assinada pelo
oficial ou por escrevente designado,
incluindo a busca, por nome de pessoa
03 - Liquidação ou retirada de título
a) após o apontamento e antes da intimação
b) após a intimação e antes do protesto - os

	

5,25	1,05	6,30

	

5,25	1,05	6,30

	

0,70	0,00	0,70

1,75	0,68	2,63



mesmos emolumentos do número 4 desta
tabela
NOTA - Pela remessa de numerário a praça
diversa, através da rede bancária, postal ou
outro meio, a pedido da parte, o oficial
cobrará 1% (um por cento) sobre o valor do
título a ser descontado do autorizante, além
das despesas respectivas
04- Protesto completo de título cambial,
compreendendo apontamento, intimação
instrumento e seu registro, sobre o valor do
título

ALiNE VALOR EMOL RECEIT TOTAL
A	TITULO	U-	A	A

ATÉ MENT ADICIO PAGAR
OS NAL

A	35,03	3,50	1,75	5,25
B	70,06	8,41	4,21	12,62
C	210,18	16,81	8,41	25,22
D	420,36 27,32 13,66 40,98
E	700,60	41,34 20,67 62,01
F	1.751,50 58,85 29,43 68,28
G	3.503,00 79,87 39,94 119,61
H	7.006,00 107,89 53,95 161,54

1	17.515,00 142,92 71,46 214,36
J	35.030,00 188,46 94,23 282,69
L	35.030,00 237,50 118,75 356,25
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EMOL RECEIT TOTAL
Li-	A

MENT ADICIO
OS NAL
1,75	0,88	2,63

Nota 1

Havendo mais de um responsável
Nota li
Se a intimação tiver de ser feita por edital, a
despesa com sua publicação caberá â parte,
que juntará o comprovante de pagamento.
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TABELA 02- ATOS DO DISTRIBUIDOR (Lei 8.935194, Art. 11
Parágrafo Único)
MÊS/ANO: JANEIRO/98
ÍNDICE: 70,06%
03- Distribuição de escritura e
títulos p/cartórios de
tabelionato e de registro de
títulos, sobre o respectivo
valor, cada uma;

AL1NEA VALO EMOLU RECEIT TOT
R	-	A	AL

TÍTUL MENT ADICIO A
O ATÉ OS NAL PAG

AR
A	350,30 0,35	0,18	0,53
B	700,60 1,05	0,53	1,58
C	1.751,	2,45	1,23	3,68

50
D	3.503,	4,55	2,28	6,83

00
E	4.904,	7,36	3,68 11,04

20
F	4.904, 10,86	5,43 16,29

20
TABELA 01 ATOS DE TABELIÃO
MÊS/ANO .................: JANEIRO198
ÍNDICE ......................:70,06
Esta tabela é elaborada de acordo com o disposto na Lei n° 7.399/78,
Decreto Estadual n°32.370/90, e Lei Estadual 12.155196.

EMOL RECEIT TOT
A	AL

MENT ADICIO
OS NAL

01 - Auto de &'rovação de testamento	35,03 17,52 52,55
cerrado, com rta exigida pelo artigo 1.643,
do código civil
02 - Escritura completa, compreendendo
certificação ou transcrição de documento e
primeiro traslado
a) Sem valor patrimonial	 10,51	5,26 15,77



b) Com valor patrimonial ALINE VALOR EMOL RECEIT TOTA
A TITULO U-	A	L

ATÉ MENT ADICION A
OS	AL PAG

AR
A	350,30 17,52	8,76 26,25
6	700,60 38,53	19,27 57,80
C	3.503,00 63,05	31,53 94,58
D	3.503,00 91,06	45,54 136,6

2
E	7.006,00 126,11 63,06 189,1

7
F	14.012,0 168,14 84,07 252,2

O	 1
G	28.024,0 217,19 108,60 325,7

o	 9
H	42.036,0 273,23 136,62 409,8

o	 s
1	56.048,0 336,29 168,15 504,4

o	 4
J	70.060,0 406,35 203,18 609,5

o	 3
L	105.090, 511,44 255,72 767,1

00	 6
M	105.090, 651,56 325,75 977,3

00	 4
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c) Convenção de condomínio
- mais, por unidade autônoma constante da
convenção
d) Procuração e substabelecimento de
procuração, qualquer que seja o número de
outorgantes
e) Procuração em causa própria, para
alienação de bens - metade dos

EMOLU RECEIT TOT
-	A	Al-

MENTO ADICIO
8	MAL

	

26,62	13,31 39,93

	

1,75	0,88	2,63

	

7,01	3,50	10,51
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205 1

emolumentos previstos na letra 6, do no 2,
desta tabela
O Retificação e ratificação, bem como
qualquer outra destinada a integrar escritura
anterior lavrada
g) Revogação de testamento
h) Testamento

7,01	3,50	10,51

17,52	8,76 26,28
70,06	35,03 105,0

9

1,40	Isento 1,40

035	Isento 0,35

0,70	Isento 0,70

0,35	Isento 0,35

Nota 1 - Havendo, na escritura, mais de um
contrato ou estipulação que,
por sua autonomia, possa ser objeto de outra
escrita, os emolumentos serão cobrados
separadamente.
Nota lI - Sendo objeto da escritura mais de
uma unidade imobiliária, será considerado o
valor de cada unidade para efeito de
cobrança de emolumentos.
Nota III - A escritura de permuta aplicar-se-á
o critério da letra 6 do n°2, desta tabela,
em relação aos bens de cada permutante,
fornecendo o cartório dois traslados.
03- Publica-forma de documen:
a) mediante cópia manuscrita ou
datilografada, por folha
b) mediante cópia reprográfica, por folha
04- Reconhecimento de firma
a) por assinatura aposta em presença do
tabelião (Art. 369 do C.P.C.)
b) por assinatura, mediante confronto com
espécime em cartório

EMENDA N°41
Suprima-se o art. 15 e seu parágrafo, e renumerem-se os demais artigos.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Dinis Pinheiro
Justificação: O art. 15 disciplina muita sobre registro civil, matéria de

competência da União, conforme o art. 22 da Constituição Federal. Além
disso, a matéria está disciplinada na Lei n° 6.015, de 1973, que trata dos
registros públicos.

EMENDA N°42
Dê-se ao art. 39 a seguinte redação:
"Art. 39 - 0 valor dos emolumentos por atos extrajudiciais, de qualquer
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natureza, lançados ou não em livros de notas e em livros de registros
públicos, praticados pelos tabeliães de notas, tabeliães de protesto e títulos,
oficiais de registro de imóveis, tabeliães de registro de títulos e documentos
e civis das pessoas jurídicas e oficiais de registro de distribuição de protestos
serão acrescidos de 50% (cinqüenta por cento), destinando-se a receita
adicional para atendimento às despesas com pessoal, outros custeios e
capital do Tribunal de Justiça do Estado, como antecipação de parte de
duodécimos a que se refere o art. 162 da Constituição do Estado e às
propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, previstas na lei do
orçamento anual do Estado.".

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 1997.
José Bonifácio

EMENDA N°43
Nas tabelas n° 1, item 2, alínea "b"; n° 2, item II; n° 3, item 4; n°4, item 6,

alínea "e" e n° 5, item 6, alínea "a", acrescente-se ao final de cada uma:
"Nos títulos cujo valor exceda o máximo, serão devidos emolumentos

correspondentes a R$1,00 (um real) por milhar ou fração da parcela
excedente, que serão recolhidos ao Estado, para atender aos encargos
decorrentes da aposentadoria de notários, registradores e seus prepostos, na
forma do item II e do § 1 0 do art. 39, c/c o art. 51 e seus parágrafos, todos da
Lei Federal n°6.935, de 15 de dezembro de 1994, os quais só se aposentam
facultativamente, ou por incapacidade física ou mental, devidamente
comprovada nos termos da legislação previdenciária federal.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Sebastião Helvécio
Justificação: Trata-se de projeto resultante de mensagem do Poder

Executivo, cujo objetivo é dispor sobre a contagem, a cobrança e o
pagamento de emolumentos remuneratórios dos serviços extrajudiciais.

De imediato, verifica-se que à matéria se aplicam textos constitucionais
expressos e legislação federal específica, salientando-se, entre outros, os
que vêm a seguir.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
"Art. 236 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter

privado, por delegação do Poder Público.
§ 1 0 - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e

criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a
fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 20 - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

§ 30 - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso
público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique
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vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de
seis meses."

Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

XXV - registros públicos;
Parágrafo único - Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar

sobre questões especificas das matérias relacionadas neste artigo."
'Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:
- direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II - ......
IV - custas dos serviços forenses;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
§ 1 0 - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União

limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 20 - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui

a competência suplementar dos Estados.
§ 30 - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a

competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades.
§ 40 - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis

que adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 1 0 - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam

vedadas por esta Constituição."
LEGISLAÇÃO FEDERAL
Lei Federal n° 8.935, de 18111194, que regulamenta o art. 236 da

Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro:
"Art. 12 - Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e

civis de pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e
tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos
registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia
distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das
pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas."

"Art. 28 - Os notários e oficiais de registro gozam de independência no
exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos
integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas
hipóteses previstas em lei."

Art. 30 - São deveres dos notários e dos oficiais de registro:
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VII - afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas

de emolumentos em vigor;
VIII - observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu

ofício;
IX - dar recibo dos emolumentos percebidos;.
No que conceme especificamente à matéria desta emenda, dispõe a

referida lei:
"art. 39 - Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:

- morte:
II - aposentadoria facultativa;
III - invalidez;
IV - renúncia;
V - perda, nos termos do art. 35.

1 0 - Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos da
leg islação previdenciária federal."
'Art. 5 - Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da

aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos de
acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham
mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do
pedido ou de sua concessão.

§ 1 0 - O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de
investidura estatutária ou em regime especial que vierem a ser contratados
em virtude da opção de que trata o art. 48.

§ 20 - Os proventos de que trata este artigo serão os fixados pela
legislação previdenciária aludida no 'caput'

§ 30 - O disposto neste artigo aplica-se também às pensões deixadas, por
morte, pelos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares."

Lei Federal n°6.015, de 31112173, que dispõe sobre os registros públicos e
dá outras providências, e suas alterações:

"Art. 14 - Pelos atos que praticarem, em decorrência desta lei, os oficiais
do registro terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados
nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios,
os quais serão pagos, pelo interessado que os requerer, no ato de
requerimento ou no da apresentação do titulo.

Parágrafo único - O valor correspondente às custas de escrituras,
certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos
e despesas legais constará, obrigatoriamente, do próprio documento,
independentemente da expedição do recibo, quando solicitado.".

Lei Federal n°6.941, de 14/9/81:
30 - E vedado incluir ou acrescer, às custas dos Registros Públicos,

quaisquer taxas ou contribuições.".
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Ver também Súmulas n°s 537 e 548 do STF sobre inconstitucionalidade de

tributação estadual sobre atos e instrumentos tributados ou regulados por lei
federal.

Observação: os grifos são nossos.
Como se verifica, a legislação federal, regulamentadora da Constituição,

cria uma despesa potencial para os cofres públicos estaduais, incumbindo,
pois, ao legislador estadual, dar-lhe cumprimento, porém assegurando os
recursos indispensáveis ao custeio dessa despesa.

E uma despesa decorrente do regime previdenciário excepcional que se
assegurou aos antigos serventuários e auxiliares, cujo custeio sempre se fez
pela contribuição de cada interessado, incidente sobre sua remuneração.
Ora, a própria Lei Federal n° 6.015, de 1973, definiu os emolumentos como
remuneração dos serventuários, a qual deve constituir base para
recolhimento da contribuição previdenciária.

Não se trata, assim, de acréscimo aos emolumentos devidos aos
serventuários (o que se busca evitar na Lei Federal no 6.941, de 1981,
citada), mas, sim, de um tipo especial de emolumento, incidente apenas
sobre os imóveis ou títulos de maior valor, a fim de custear despesas com os
próprios serventuários, em sua aposentadoria. E uma forma de quota de
previdência, que sempre custeou tal despesa, bastando verificar-se o que
dispunham as leis de organização judiciária dos últimos 40 anos, neste
Estado: Leis n°s 1.098, de 221611954, art. 379; 1.906, de 231111959, art. 414;
3.344, de 141111965, art. 426 e seus parágrafos (ainda parcialmente vigente);
7.399, de 1°/12/1 976, art. 40 (ainda vigente).

A nova alíquota não estabelece ônus para os imóveis ou títulos, cujos
valores já se encontram previstos; apenas institui uma sobrecarga de 0,1%
(um décimo por cento) sobre os das classes mais privilegiadas, quase nada
representando no custo de suas aquisições, mas possibilitando ao Estado, no
vulto de negócios realizados em todo o seu território, recursos suficientes
para arcar com as despesas instituídas na legislação federal.

Espera-se, por isso mesmo, a aprovação do augusto Plenário desta
Assembléia Legislativa.

EMENDA N°44
Dê-se ao "caput" do art. 5°a seguinte redação:
"Art. 50 - Das pessoas reconhecidamente pobres não serão cobrados

emolumentos pelo registro civil de nascimento e casamento e pelo assento
de óbito e respectivas certidões.".

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 1997.
Gilmar Machado

EMENDA N°45
Dê-se à Tabela 2 do Anexo Único da Emenda n° 16 a seguinte redação:
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"Tabela 2- Atos do Distribuidor (Lei n° 8.935, de 1994, art. 11, parágrafo

único)
1 - Averbação para alterar, baixar ou cancelar registro de distribuição a

requerimento por determinação judicial.
Emolumen	Receita	Total

tos	Adicional

	

R$2,00	R$0,68	R$2,66
2 - Distribuição de Títulos para Tabeliães de Protestos (valor único):
Emolumen	Receita	Total

tos	Adicional

	

R$4,50	R$1,50	R$6,00

Sala das Reuniões, lide dezembro de 1997.
Emiano Batista

EMENDA N°46
Acrescente-se à letra "b" do número 4 da Tabela n° 9, onde couberem, as

expressões "sem valor patrimonial" e "com valor patrimonial, os mesmos
emolumentos da letra a' do número 4 da Tabela n°9".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: O projeto não trata diretamente das alterações contratuais e

estatutárias, deixando de estabelecer de forma clara os emolumentos e de
tratar de forma paritária os valores atribuídos às taxas destinadas ao registro
de ato ou documento emanado de sociedades, estabelecidas na letra "c" do
número 4 da Tabela 9.

EMENDA N°47
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
'Ad. .... - Os emolumentos pela averbação junto à matricula do imóvel do

Termo de Preservação Permanente ou de Reserva Florestal emitidos pelo
Instituto Estadual de Florestas terão os emolumentos cotados pela Tabela 4,
inciso 6, letra "e", reduzidos em 50% (cinqüenta por cento), tomando-se
como base de cálculo a avaliação da área reservada feita pelas prefeituras
municipais, ou outro órgão encarregado.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Pretende a emenda normatizar a cobrança de emolumentos

pelos cartórios de registro de imóveis de todo o Estado, uma vez que cada
cartório usa um critério para a cobrança dos emolumentos, que seriam
reduzidos, para que se privilegie a política de preservação florestal no
Estado.

EMENDA N°48
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Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Os emolumentos pelo cancelamento de hipoteca ou outros ônus

reais serão cotados em 50% (cinqüenta por cento) do valor que seriam
cobrados pelo registro da hipoteca ou do ônus.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: O projeto apresentado prevê um valor irrisório para os citados

atos, apesar de serem de grande responsabilidade, efetuados pelos cartórios.
A prática nos tem mostrado que, muitas vezes, titulares de cartórios são
obrigados a indenizar as partes devido a autorizações para cancelamento de
ônus falsas. Assim, não é justo que o titular de um cartório receba preço
irrisório por ato tão importante e de tão grande responsabilidade.

EMENDA N°49
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

- A Justiça serão fornecidas informações gratuitamente, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Tal artigo é necessário, pois hoje não existe prazo para que

os registradores e notários dêem retomo aos Juizes de informações
solicitadas. A informação deve ser gratuita porque, assim, estarão os
notários e registradores colaborando com o bom andamento da Justiça.

EMENDA N°50
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
Art. .... - O prazo máximo para registro dos títulos apresentados aos

cartórios de registro de imóveis e cotados pelas tabelas da presente lei
deverá ser de 7 (sete) dias úteis, excetuadas as certidões, que deverão ser
fornecidas em 48 (quarenta e oito) horas.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: E necessário que os cartórios de registro de imóveis reduzam

os prazos para a devolução dos documentos registrados ou averbados às
partes. Existem muitos que chegam ao absurdo de pedir para registrar
qualquer documento 20 dias ou mais. A tecnologia do mundo moderno dá
condição a qualquer cartório para que efetue os registros ou averbações nos
prazos propostos ou até menos. Se os cartórios pedem prazo muito extenso,
é porque está havendo excesso de serviço ou ineficiência, casos que exigem
a subdivisão da circunscrição do cartório, ou intervenção do Tribunal de
Justiça.

EMENDA N°51
Suprima-se o art. 44.
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Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: O referido projeto de lei só aumenta a receita, recebendo o

Estado, sem qualquer despesa adicional, importância vultosa. Nesse caso, é
desnecessário crédito suplementar, só possível quando existe despesa.

EMENDA N°52
Acrescente-se ao art. 13 o seguinte parágrafo único:
"Art 13....
Parágrafo único - Quando for necessária a restituição de parcelas

estabelecidas nos arts. 39 e 40, já pagas a título de recolhimento da receita
adicional, deverá o titular ou o registrador que as recebeu fazer o reembolso
e depois providenciar junto às repartições próprias o seu ressarcimento, se já
as houver recolhido.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Esta emenda visa a reduzir o trabalho da população, pois se é

o tabelião ou o registrador que recebe diretamente os emolumentos e a taxa,
um ou outro deve ser o responsável por sua devolução.

EMENDA N°53
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - O titular do serviço notarial ou de registro fica obrigado a recolher

a receita adicional aos cofres do Estado no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após seu recebimento, sob pena de multa em dobro.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: A lei não estabeleceu prazo para o titular do cartório recolher

ao Estado a receita adicional.
EMENDA N°54

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
Art. .... - Os serviços de registro de imóveis e tabelionatos deverão

obrigatoriamente afixar em local visível e de acesso ao público as tabelas
constantes na lei, bem como deverão funcionar para atendimento ao público
das 8 às 18 horas, ininterruptamente, de segunda a sexta-feira; os serviços
de registro civil funcionarão todos os dias sem exceção.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: A obrigatoriedade da fixação das tabelas é necessária para

que a população tenha conhecimento dos preços cobrados pelos serviços. A
obrigatoriedade de se estender o horário das 8 às 18 horas é medida que
visa a melhor atendimento à população, já que se pretende a redução de
filas nos cartórios.
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EMENDA N°55

Suprimam-se os arts. 39 e 40.
Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: E fato público e notório a inconstitucionalidade de tais artigos.

O emolumento recebido pelos titulares do cartório é taxa, assim já tendo
decidido o Supremo Tribunal Federal. Não pode haver taxa em cima de
outra taxa, e a receita adicional criada é nova taxa. Além do mais, o
percentual é extorsivo.

EMENDA N°56
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art ..... - Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias contados da data da sua

publicação.".
Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: E necessário o prazo, para que os cartórios e o Estado se

equipem e se organizem em virtude das mudanças que ocorrerão, como a
Leitura de tabelas, de novas guias de arrecadação e o estudo dos pontos da
tabela, para que a população não fique prejudicada.

EMENDA N°57
Dê-se ao art. 35 a seguinte redação:
"Art. 35 - E permitida a propaganda relativa a serviços extrajudiciais, sendo

vedada a agenciação ou o desconto remuneratório, a titulo de agenciação de
clientela, ficando o infrator sujeito às penalidades disciplinares.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: A permissão relativa à propaganda dos serviços notariais e de

registro é uma imposição da circunstância que se mostra plenamente
aceitável em razão do caráter privado dos serviços estabelecido pela Lei
Federal n° 8.935, de 1994. Certamente, a publicidade permitirá uma melhora
significativa nos serviços, em razão da concorrência e da eficiência, que
trará benefícios ao público usuário dos serviços.

EMENDA N°58
Incluam-se no art. 31 os seguintes parágrafos:
"Art. 31 - .................
§ 1 0 - Ouvido o serventuário, no prazo de 10 (dez) dias, o Juiz proferirá sua

decisão, da qual, em igual prazo, caberá recurso para o Corregedor de
Justiça, e, da decisão deste, para o conselho da magistratura em igual prazo.

§ 20 - Havendo recurso por parte do serventuário, o valor apurado pela
cobrança irregular e respectivas penalidades será imediatamente depositado
em conta judicial até o trânsito em julgado da decisão.".
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Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Visa a inclusão do parágrafo à regulamentação do

processamento da reclamação pela cobrança indevida de emolumentos.
EMENDA N°59

Inclua-se onde convier o seguinte artigo:
Art. .... - E permitida ao notário e ao registrador a atualização monetária

para fins de cálculo de emolumentos de documentos públicos ou
particulares, com valores históricos.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Geraldo Santanna
Justificação: A atualização de valores históricos é imperativo que se impõe

e não decorre de penalidade, mas da desvalorização da moeda. Não se tem
dúvida de que somente â parte interessada cabe definir a época para registro
de seu documento público ou particular, a sua inércia jamais poderá levar a
benefício fiscal de qualquer espécie.

EMENDA N°60
Suprima-se do art. 60 a expressão "registrar, incluindo-se "no serviço de

registro civil das pessoas naturais", ficando o artigo com a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Ao juiz de paz são devidos os emolumentos pelo exame de

habilitação do casamento no serviço de registro civil das pessoas naturais e
pela diligência fora do recinto da serventia, exceto em edifício público.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Tal modificação visa a atender à técnica legislativa aplicada

aos serviços notariais e de registro estabelecidos pela Lei Federal n° 8.935,
de 1994.

EMENDA N°61
Acrescente-se ao art. 1 0 a expressão "tabeliães" e "prepostos", passando o

artigo a ter a seguinte redação:
"Art. 1 0 - A contagem, a cobrança e o recolhimento dos emolumentos

devidos pelos atos praticados por tabeliães, oficiais de registros, juiz de paz
e seus prepostos obedecerão às disposições desta lei.".

Sala das Reuniões, de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Tal modificação visa a atender à técnica legislativa aplicada

aos serviços notariais e de registro estabelecidos pela Lei Federal n° 8.935,
de 1994.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas ao projeto as Emendas n

o
s 18 a 40, do Deputado

Geraldo Santanna; 41, do Deputado Dinis Pinheiro; 42, do Deputado José



215
Bonifácio, e 1 subemenda à Emenda n° 16, do mesmo autor, a qual recebeu
o n° 1; 43, do Deputado Sebastião Helvécio; 44, do Deputado Gilmar
Machado; 45, do Deputado Ermano Batista, e 2 subemendas à Emenda n°
16, do mesmo autor, as quais receberam os nos 3 e 4; 1 subemenda à
Emenda n° 16, do Deputado Ajalmar Silva, a qual recebeu o n o 2; e as
Emendas n

o
s 46 a 61, do Deputado Anderson Adauto. Nos termos do § 20 do

art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas com o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para receber parecer.

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

quorum" para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, convocando
os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 18, às 9 horas e às 20
horas, nos termos do edital de convocação, bem como para a ordinária do
mesmo dia, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 1998

ATA

ATA DA 230 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 18112197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - 10 Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem; chamada de
verificação de 'quorum"; inexistência de "quorum" qualificado para votação e
existência de número regimental para continuação dos trabalhos - Discussão
e Votação de Proposições: Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.550197; discurso do Deputado Anderson Adauto; questão de ordem;
chamada de recomposição de "quorum"; existência de número regimental
para continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Antônio Júlio;
questões de ordem; chamada de recomposição de "quorum"; existência de
número regimental para continuação dos trabalhos; discurso do Deputado
Paulo Pettersen - Interrupção dos trabalhos - Composição da Mesa -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Durval Angelo - Palavras
do Sr. João Heraldo Lima - Debates - Reabertura dos trabalhos -
Encerramento.

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

Rezende - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Amaldo Canarinho -
Amaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - 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
Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira -
Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9h15min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 58Secretária, 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 2° 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° 1.317197, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite; o Projeto de Lei n° 1.425197, em
conformidade com decisão da Presidência, bem como os Projetos de Lei n°s
1.150197, 1.546197 e 1.549197, por não estarem preenchidos os pressupostos
regimentais necessários a sua apreciação.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, eu gostaria que fosse feita

a verificação de "quorum", pois há muitos Deputados no café ou se
encaminhando para cá, e acredito que, com essa verificação, poderíamos ter
uma idéia do número de Deputados presentes.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada para a verificação de "quorum.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados; portanto, não

há "quorum" para a votação de proposta de emenda à Constituição, mas o
há para a continuação dos trabalhos. A Presidência vai passar à apreciação
das matérias seguintes.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.550197,

do Governador do Estado, que dispõe sobre a COPASA-MG e dá outras
providências. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2,
que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Com a palavra. para
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discutir, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adautot - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
solicitamos a algumas pessoas que estão acompanhando o processo da
abertura de capital da COPASA que nos forneçam algumas informações.
Creio que as informações que nos foram solicitadas vieram e gostaria de dar
conhecimento disso aos Deputados desta Casa. O aumento do capital da
COPASA, a integralização do Fundo de Agua e Esgotos de Minas Gerais -
FAE-MG -, subconta do Fundo Estadual de Saneamento Básico, e a abertura
do capital social da COPASA, que estabelece a base fundamental para
inserção da empresa no mercado de capitais, tem ônus para o Tesouro
Estadual. Conforme se pode aquilatar, trata-se de projetos fundamentais
para o planejamento estratégico da empresa, conseqüentemente, para o
futuro do saneamento básico do Estado. Haja vista que, no momento, a
COPASA possui um total de 611 concessões de abastecimento de água dos
853 municípios de Minas Gerais, além de 78 concessões para exploração
dos serviços de esgotamento sanitário. Esses dados são de 1997. Das 611
concessões para abastecimento de água, ela ainda não opera o atendimento
pleno a essas 611 concessões. Então, dessas 611 cidades onde ela já é
detentora de concessão, ela opera apenas em 455. Faltam, portanto, mais
de 150 municípios para que a COPASA possa cumprir o seu papel social de
levar água e esgoto àquelas cidades e vilas mais distantes. Nas 78
concessões de esgoto, ela opera em apenas 35 municípios, beneficiando
uma população em tomo de 8,5 milhões de mineiros, com serviços de
abastecimento de água, e 3,6 milhões de mineiros, com serviços de esgoto.
Dá para observar, portanto, levando em conta a população mineira, que falta
à COPASA muito para ela poder chegar à plenitude ideal a que deve chegar
uma empresa de saneamento de água.

Para se ter idéia, no Triângulo, nas cidades de Uberaba e Uberlândia, há
companhias próprias de água e esgoto que já chegaram a mais ou menos
99% no atendimento a serviços de água e mais de 70% a serviços de
esgoto. Isso prova que a COPASA é uma empresa interessante para o
desenvolvimento social de Minas Gerais, mas ela está ainda muito aquém
do que deveria estar, na sua missão precípua de levar água e esgoto aos
mineiros.

Considerando a abrangência de tais projetos, seja para a futura vida
empresarial da COPASA, seja para o povo mineiro, esses deveriam estar
mais bem documentados. E importante que os Deputados entendam que um
projeto dessa natureza, que o Governo remete para a Assembléia Legislativa
propondo a abertura do capital social dessa empresa tão importante...
Gostaria que os nobres Deputados desta Casa tivessem conhecimento deste
projeto de lei. Vocês ficarão estarrecidos, exatamente porque todas aquelas



rs

219
pessoas que tomaram conhecimento dele ficaram assim, devido ao pouco-
caso do Governo do Estado, do Executivo, para com a Assembléia
Legislativa. E um verdadeiro desrespeito um projeto dessa grandeza ter
apenas meia página de justificação. Sr. Presidente, Srs. Deputados, com
relação a esse projeto da COPASA, com meia página apenas de justificação,
o Presidente deveria ter o mesmo comportamento que ele teve ontem com
relação ao Secretário da Fazenda, com relação ao IPVA. Srs. Deputados,
um projeto dessa magnitude chega ao parlamento para conseguir
autorização para abertura do capital social, com apenas meia página de
justificação: Vou lê-lo para os senhores, para que não possam imaginar que
eu esteja, talvez, exagerando. O projeto do Governo está aqui. Ele recebeu o
n° 1.550. Em uma página há o projeto e, depois, vem a justificativa do Exmo.
Sr. Governador do Estado. "Belo Horizonte, 28 de novembro de 1997. Sr.
Presidente,"... Só com o timbre do Governo já se gastou meia página.
..."tenho a honra de encaminhar a V.Exa., para exame desta egrégia
Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA -, e dá outras
providências. O projeto autoriza o Poder Executivo a aumentar o capital da
empresa e integralizar esse aumento com o patrimônio parcial ou total do
Fundo de Financiamento para Agua e Esgoto de Minas Gerais - FAE -,
subeonta do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB -, deixando,
conseqüentemente, esses recursos de compor parcela do exigível da
empresa para integrar o não-exigível, em seu balanço. Ademais, a proposta
constitui base para inserção da COPASA no mercado de capitais, sem ônus
para o Tesouro do Estado, com a revogação, que estabelece, da
obrigatoriedade de pagamento de dividendo mínimo de 6% ao ano ao
acionista particular, ao mesmo tempo em que provê a empresa de meios
para agir mais eficaz e rapidamente, com vistas à concepção e ao
cumprimento de suas finalidades. Solicitando que o projeto de lei seja
apreciado de acordo com o disposto no art. 69 da Constituição do Estado,
valho-me desta oportunidade para renovr a V.Exa. protesto de elevado
apreço e distinta consideração." Então, u projeto dessa natureza e com
essa importância tem apenas essas explicações que o Governador do
Estado remete à Assembléia Legislativa.

No meu entendimento, na minha avaliação sobre o comportamento do
nosso Presidente com relação à cobrança do IPVA aqui, ontem, quando
todos os Deputados da Casa, sem exceção, parabenizaram-no com palmas,
quero dizer que isso serviu para melhorar um pouco mais o ânimo dos
parlamentares desta Casa, que ele estava muito baixo. Imagino, no final do
ano de 1997, no final do terceiro ano, no final do penúltimo ano legislativo,
qual seja o estado de espirito de cada um dos Deputados desta Casa,
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principalmente os da base do Governo. Tenho certeza absoluta de que a
maioria dos Deputados que compõem a base do Governo chegam ao final
do ano tremendamente desiludidos, talvez arrependidos pelo apoio amplo,
geral e irrestrito que deram ao Governador Eduardo Azeredo.

São poucos os Deputados nesta Casa que vão fechar o ano de 1997 com a
consciência tranqüila do dever cumprido naquela missão que receberam do
povo mineiro, de representar a população, e não de vir aqui passar uma
carta em branco ao Governador. Foi isso que aconteceu até hoje. Mas é
exatamente o comportamento que a maioria teve aqui nesta Casa que leva o
Governador do Estado a fazer isso, como o que aconteceu com o IPVA, que
é apenas um exemplo explícito daquilo em que esta Casa se transformou,
com a sua própria aquiescência. Quem não exige respeito, quem não pede
respeito não tem o direito de se indignar. A Assembléia Legislativa, como
instituição, foi perdendo gradativarnente o respeito que deveria ter, quando
foi se perdendo nessa carta branca que foi passando ao Executivo, de tal
forma que o Executivo chegou à seguinte conclusão: ali, eu posso passar por
cima porque eles não estão resistindo. Isso é igual a quando você passa por
um corredor e vê urna criança brincando com um cachorro. Ela começa a
brincar, depois começa a chutá-lo e, enquanto não leva uma mordida na
perna, na canela, ela não pára de chutar aquele cachorro.

Então, meus amigos, mais séria e mais grave é essa mensagem de
abertura de capital da COPASA. Mais sérias e mais graves são essas poucas
linhas justificando a abertura do capital, sem que haja o menor interesse em
dar maiores esclarecimentos aos Deputados, porque o Govemador e sua
assessoria, em vista do comportamento da Casa, têm a certeza de que não
precisam de se explicar, urna vez que a maioria, talvez, não vai lê-Ia, porque
já está explícito nesta Casa que a abertura é total, que a carta branca é
generalizada para tudo o que vier aqui dentro.

Mas, meus amigos, gostaria, apesar de serem poucas as linhas dessa
justificativa do Govemador, que os companheiros pudessem prestar um
pouquinho de atenção ao § 3 0 : "Ademais, a proposta constitui base para a
inserção da COPASA no mercado de capitais, sem ônus para o Tesouro do
Estado, com a revogação que estabelece da obrigatoriedade de pagamento
de dividendo mínimo de 6% ao ano a acionista particular, ao mesmo tempo
que provê a empresa de meios para agir mais eficaz e rapidamente, com
vista à consecução do cumprimento de suas finalidades".

Em outras palavras, com essa justificativa, o Governo já está dizendo a
nós, parlamentares, já está preparando todos os mineiros para aquilo que ele
fez com a CEMIG: chamar um sócio minoritário ou individual que vai
proporcionar um rendimento mínimo de 6% ao ano, mesmo a empresa
dando prejuízo.
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Assim foi o acordo de acionistas que o Governo fez com a CEMIG, acordo

este tão danoso aos interesses do Estado a ponto de eu, diante de tantos
comentários, iniciar hoje a coleta de assinaturas para que esta Casa faça
uma CPI sobre a venda da CEMIG. O objetivo é que sejam esclarecidos
todos os procedimentos adotados pelo Governador com relação à venda da
CEMIG.

Não quero levantar dúvida sobre a honra e a dignidade de nenhum dos
membros do Poder Executivo, mas sou obrigado a dizer aos senhores que,
no Triângulo Mineiro, a participação da CEMIG é muito grande. Não sei
como é nas regiões dos senhores, mas, no Triângulo Mineiro é que se
encontram as hidrelétricas, o maior patrimônio da CEMIG. E lá, Deputados,
correm soltas conversas truncadas sobre vantagens ilicitas que algumas
pessoas receberam com a venda daquela companhia e sobre o acordo de
acionistas, acordo este tão danoso para os interesses maiores do Estado.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre Deputado Anderson
Adauto, não poderia deixar de interpelá-lo neste momento.

Todos os Deputados têm percebido que há, no Poder Legislativo, muita
liberdade, o que demonstra ao Estado de Minas Gerais que esta Casa tem
mesmo a vocação política de fiscalizar, de aprovar e de colaborar com o
Executivo para que o povo mineiro tenha projetos inteligentes.

Embora todos tenham percebido que este Deputado, como tantos outros,
foi totalmente contrário ao aumento do IPVA, e que, no dia em que esse
projeto foi apresentado a esta Casa, fizemos um pronunciamento dizendo
que chegava de impostos, temos todos também que aplaudir o Governador
quando ele toma alguma medida acertada. Não é possível, todo homem
acerta em alguma coisa!

A COPASA, na verdade, tem sido motivo de critica e até de chacota e
gozação do povo de Minas. Foi classificada, na lista negra internacional,
como uma das empresas que mais polui em nosso Estado.

Essa medida do Governador, com vistas a aumentar o capital da
COPASA, vai fazer com que ela, pelo que entendo, tenha mais recursos sem
gastar nada. Quem sabe esta é até uma chance para que ela se conserte ou
se acabe.

O Deputado Anderson Adauto* - Não, Deputado, ela não vai acabar. E nós
temos que eliminar, de uma vez por todas, essa concepção de que o que é
bom é o que é privado e de que o que é público e estatal não presta.

No dia em que eu chegar à conclusão de que não sou bom naquilo que
faço, que não sou competente na minha vocação de servir à população, eu
abandono a vida pública e vou para a vida privada.

V. Exa. ocupou esta tribuna e disse: "chega de impostos". Vou plagiar V.
Exa. e dizer chega! Basta de imaginar que tudo o que é bom é privado e
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que o que é público não presta. Temos que começar a raciocinar de forma
diferente.

Não posso conceber a idéia de se ter um sócio privado que invista numa
empresa sempre em busca do lucro - e ele tem razão; não posso conceber
um sócio privado numa empresa estatal de saneamento básico; não consigo
ver um sócio privado de uma empresa estatal concordando com ela em levar
água e esgoto a um distrito, a um lugarejo qualquer.

Muitos de nós já estivemos na COPASA para solicitar à diretoria que fosse
levar água, que fosse levar esgoto, que fosse furar um poço artesiano, que
fosse fazer as linhas de água para fazer com que esse líquido tão precioso
pudesse chegar à casa de nossos irmãos mineiros menos favorecidos do que
aqueles que vivem e moram na Capital do Estado.

Tenho certeza de que 99% dos Deputados que estão nesta Casa já
estiveram, pelo menos uma vez, na COPASA para reivindicar daquela
empresa que levasse água, que levasse esgoto a algum lugarejo perdido
desta grande Minas Gerais. Não concebo a idéia de que esse Deputado que
já foi lá, que conhece a empresa, que sabe que é uma empresa estatal, que
tem como missão maior o compromisso social com Minas, o compromisso
social com os mineiros, coloque a cabeça no travesseiro e pense: será que
se eu colocar um sócio privado dentro da COPASA vou melhorar ainda mais
a situação, não só da COPASA, mas dos mineiros?

Não podemos pensar apenas no interesse da empresa. Temos que pensar
no interesse dos mineiros. Não consigo ver a COPASA melhor do que é
hoje, por causa de um sócio privado. Não sejamos cínicos, Srs. Deputados,
de acreditar e continuar acreditando nessa conversa de que o poder público
não funciona. A COPASA é um exemplo de que funciona muito bem. A
CEMIG é um exemplo de que funcionava muito bem como empresa estatal.
Na semana passada, no Triângulo Mineiro, ouvi um dirigente da CEMIG
dizer que tiveram um encontro de diretoria, e as diretrizes foram claras: se
estiverem trabalhando em dois projetos, se um der 40% de lucro e o outro
60%, vamos nos concentrar no projeto que der 60%.

E ilógico o pensamento dessa nova diretoria da CEMIG, é ilógica a
concepção dessa nova política que surgiu em Minas por decisão política e
pessoal de cada um de nós, de cada um dos senhores - eu tive a honra, e
vou levar isso para o túmulo, vou levar essa honra de dizer aos meus filhos e
poder dizer aos meus netos que essa contribuição eu não dei - porque o
tempo vai demonstrar a todos os mineiros o mau negócio, que foi feito,
porque alguns Deputados votaram, talvez, imaginando que não seria feito o
acordo de acionistas. A CEMIG só pode fazer o que o sócio privado ou o
sócio capitalista desejar.

Quero apenas dizer que estou absolutamente seguro, absolutamente certo.
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Em relação à energia, é um pouco diferente, mas a questão da água é muito
mais séria. A água tem o interesse de empresas multinacionais, de grandes
conglomerados nacionais. A água é muito importante.

No momento em que aceitarmos votar favoravelmente a esse projeto de
lei, podem ter a certeza de que estaremos apenas iniciando um processo
extremamente longo do qual nos arrependeremos daqui a 10 anos.

Quem olha hoje o que o Governo está pagando de juros em nível federal
pode fazer uma comparação com o que ele arrecadou com a venda da
Companhia Vale do Rio Doce e imaginar que ele vai pagar "x" de juros no
ano de 1998.

Tenho a certeza de que todos os Deputados que votaram a favor da
privatização da Vale do Rio Doce devem ter um tremendo arrependimento
pelo ato e pelo gesto que praticaram.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, vou voltar a esta tribuna sempre que
puder denunciar e para mostrar a todos os companheiros Deputados da Casa
a ação danosa que vamos fazer. O que o Governo fez ao dizer que ia vender
a CEMIG, mas que precisava abrir o capital da COPASA, talvez seja a
mesma coisa daquele acordo que o PT fez esta semana com o Governo. O
Governo colocou os dois bodes na sala para serem retirados.

Meus amigos, a situação da COPASA é completamente diferente. Temos a
obrigação de preservar essa empresa porque ela é bastante razoável, mas
falta muito a fazer. De 853 municípios mineiros, ela é detentora de 611
concessões para abastecimento de água, e conseguiu entrar em apenas 455
municípios. O único lugar que dá lucro é Belo Horizonte. No dia em que
permitirmos um sócio privado na COPASA, ele jamais vai permitir
novamente o que acontece hoje. A Capital sustenta o interior, permitindo que
os investimentos possam ser feitos lá.

O Deputado Geraldo Nascimento (Em aparte) - Deputado Anderson
Adauto, queremos elogiar o contundente discurso de V. Exa. no que diz
respeito às privatizações das empresas estatais, sobretudo à COPASA-MG.
Recentemente, encomendei uma pesquisa sobre o eliminador de ar no
Estado de Minas Gerais. Cheguei à triste conclusão de que a população
mineira é até a favor de entregar a coisa. Mas, nós Deputados, com a
responsabilidade que temos, como esta que V. Exa. expõe à população
mineira, precisamos colocar em pauta a matéria. Dada a consciência de que
a COPASA-MG faz parte do patrimônio mineiro, precisamos defendê-la e
preservá-la. Se com a COPASA-MG está ruim, pior será se o serviço for
privado.

Recentemente, o Presidente da COPASA-MG esteve no Vale do Aço.
Pasmem, Srs. Deputados, ele disse que o eliminador de ar deveria custar
apenas R$6,00. Quem é o Presidente da COPASA-MG para dizer um
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absurdo desse? A Casa é testemunha de que a COPASA-MG colocou aqui
um grande "lobby contra o eliminador de ar.

Quero aproveitar - com a sua permissão - para elogiar o nosso Presidente
Romeu Queiroz, que ontem retirou da pauta o projeto de aumento do IPVA.
S. Exa. foi aclamado por todos os Deputados da Casa. Foi uma medida
sensata. Ontem mesmo, ao conversar com o Presidente, S. Exa., brincando,
perguntou-me se eu votaria nele. Respondi-lhe que sim, conforme o acordo
que foi anteriormente discutido, quando a nossa Bancada autorizou o
Deputado Ivo José a fazer o acordo. O apoio ao Presidente Romeu Queiroz
dependerá de sabermos em qual cargo ele se propõe a servir o povo
mineiro. Evidentemente, poderá contar com o meu voto, O PT aceita hoje
qualquer negociação que for benéfica ao povo mineiro. Por isso, tenho que
elogiar a atuação do nosso Presidente na política mineira.

Recentemente, viajei com o nosso Presidente até o Vale do Aço.
Juntamente com Chico Ferramenta, Prefeito de Ipatinga, e com lvo José,
membro desta Mesa, conversávamos sobre a conjuntura política de Minas,
chegando à conclusão de que não é possível negociar hoje, porque somente
vamos ter convicção sobre a situação do quadro político do País após o mês
de abril. Esse é o silêncio do povo mineiro para as umas de 1998. Existe
hoje uma dúvida muito grande. Não sabemos se é Itamar, se é Romeu
Queiroz: se é o nosso ex-Govemador. Mas espero que tenhamos grande
alegria na política em 1998, que esta Casa dê um "show" na política de
Minas. São os meus votos a todos os Deputados, esperando que a
Assembléia faça valer a sua força, já que a política brasileira não nos dá
uma resposta. Nessa conjuntura atual, FHC está comprando, sim. Não são
minhas essas afirmações, mas dos jornais, que dizem que ele comprou
votos, comprou até o direito de reeleição. Não comungamos com o
neoliberalismo, que quer privatizar.

Tivemos a visita do Govemador do Estado em nossa cidade. Aliás, sua
visita foi somente anunciada, porque a chuva impediu-a. Por isso, quero
elogiar quando você pega a COPASA-MG e chega até a Vale do Rio Doce.
Esta Casa não se esquece de que o Governador foi um dos maiores
incentivadores da entrega desse patrimônio ao setor privado. Privatizando a
Vale, ele se esqueceu um pouco da grandeza do Estado de Minas Gerais. A
Vale nasceu nesta Casa. Quando Eduardo Azeredo abonou a sua entrega,
desrespeitou os Deputados e todo o povo mineiro.

O Deputado Anderson Adauto* - Gostaria de tomar conhecimento desse
projeto tão importante para o povo mineiro. Até os Deputados do PT
aplaudiram V. Exa.

Vou concluir dizendo que vamos ouvir mais três Deputados do PMDB:
Paulo Pettersen, Antônio Júlio e Antônio Andrade.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado

Antônio Júlio.
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou aqui,
hoje, debutando na tribuna desta Casa, mas estou vendo que não há
"quorum" para a continuação dos trabalhos. Temos matérias importantes a
serem votadas, por isso, gostaria que V. Exa. encerrasse, de plano, esta
reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência vai determinar a recomposição do
"quorum", tendo em vista os importantes projetos que constam na pauta.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder â chamada de recomposição
do "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Há 9

Deputados nas comissões, perfazendo um total de 42. Há, portanto,
quorum" para a continuação dos trabalhos. Com  a palavra, para continuar a

discutir o projeto, o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio* - Temos a honra, a honra e a tristeza, coisa

difícil de acontecer, de analisar esse projeto da COPASA-MG.
O Governo do Estado quer a autorização do Poder Legislativo para

aumentar o capital da COPASA-MG, dentro do sistema de bolsa de valores,
garantindo aos investidores uma rentabilidade mínima, estabelecida no
acordo de acionistas, de 6% ao ano, o que é o melhor negócio do mundo.

Em qualquer parte deste planeta, principalmente na Europa e na América
do Norte, uma remuneração de investimento gira em tomo de 3%, e o
Governo do Estado, como fez com a CEMIG, garante aos investidores uma
rentabilidade de 6%.

Precisamos ter cautela e muita calma na apreciação desse projeto de lei.
Não foi levado em conta, nessa avaliação, o que vale na COPASA-MG. Vale
o patrimônio ou valem as concessões? Quem se debruçou sobre esse
projeto sabe que, do faturamento total da COPASA-MG, 55% estão na
região de Belo Horizonte. Na região metropolitana, esse faturamento
representa 63%. A concessão de Belo Horizonte vence no ano 2000. O
Prefeito Célio de Castro já está dizendo que vai revê-Ia, e o Governo do
Estado insiste em não querer analisar essa concessão de Belo Horizonte.
Sem a concessão de Belo Horizonte, quanto valeriam as ações da COPASA-
MG? E com as concessões? Temos a certeza de que com a concessão a
bolsa teria uma rentabilidade, em termos de ações da COPASA-MG, muito
grande.

Esta também é uma das preocupações que temos de ter ao analisarmos
esse projeto. Não está explicito no projeto que modelo de concessão seria
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oferecido ao povo mineiro e aos municípios. Não há nenhuma garantia para
as Prefeituras. Como ficaria a concessão de uma Prefeitura que vence daqui
a 10, 12 ou mesmo daqui a 6 anos, ou, ainda, daqui a 3 anos, como é o caso
de Belo Horizonte?

Sabemos da importância desse capital para a COPASA-MG. Sabemos da
necessidade da empresa de criar alternativas para obter recursos financeiros
para seus empreendimentos, considerando, inclusive, a situação econômico-
financeira do Tesouro do Estado, que não lhe permite oferecer qualquer
apoio financeiro. Sabemos que a empresa necessita ingressar num novo
estágio de desenvolvimento empresarial, voltado para a eficácia e a
eficiência, notadamente na operação de seus serviços, em termos de
qualidade e quantidade, bem como para a preservação do meio ambiente.
Sabemos, também, que o Governo precisa se modernizar e priorizar os seus
investimentos para as áreas de saúde, educação e segurança, podendo
utilizar-se, sim, do resultado da venda desse ativo - em forma de ações, é
claro - para tais usos.

Se o Governo vai utilizar parte desses recursos obtidos com a venda das
ações da COPASA-MG, poderia muito bem continuar a sua propaganda
sobre a educação em Minas, porque o que ouvimos falar pela imprensa não
é o mesmo que ouvimos no interior. Sabemos que muita coisa melhorou;
sabemos que as coisas estão progredindo, mas não da forma que tem sido
divulgada.

Hoje mesmo estamos preocupados com a área da educação, porque o
Governo do Estado assinou com algumas caixas escolares o repasse de
recursos para o pagamento da energia elétrica, mas, até ontem, depois de
90 dias, nenhum recurso havia chegado, e a CEMIG está ameaçando o corte
do fornecimento de energia elétrica para essas escolas. Isso mostra, mais
uma vez, nossa preocupação com esses repasses e com esse compromisso
da Secretaria da Fazenda com o dinheiro do Estado, que tem servido, sim,
para fazer muita propaganda. Em termos de propaganda, o Governo do
Estado só fica a dever à Prefeitura de Belo Horizonte, que também tem sido
competente na divulgação de suas obras e seus projetos. Nesse ponto,
também o Governo do Estado tem gastado uma fábula de dinheiro - muito
dinheiro - para fazer propagandas e mais propagandas. Até acho que esta
Casa deveria votar, nesse orçamento, o corte de recursos para a
publicidade. E certo que o Governo tem de fazer publicidade, mas pouca. O
que o Governo tem de fazer é obra, é investimento nas áreas de saúde e
educação, e, principalmente, investimento em nossas estradas, que estão
acabando - ainda mais nessa época das chuvas, que é urna época muito
difícil.

Será que o Governo vai investir esses recursos da venda das ações da
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COPASA-MG na saúde? Não acredito, porque Minas Gerais tem perdido, ao
longo deste ano, vários recursos, por ineficiência de aplicação desse dinheiro
na área da saúde. Assinamos, há quatro ou cinco meses, no Palácio, a
aplicação de recursos em áreas da saúde que foram priorizadas nas
audiências públicas, mas até hoje nenhum recurso foi repassado para o
setor, principalmente para a área dos consórcios - a não ser que o consórcio
seja ligado ao Secretário.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Acho importante essa
questão que V. Exa. levanta. Para se ter uma idéia, no Triângulo mineiro
temos dois consórcios que foram os primeiros a sair, mas houve um atraso
muito grande na liberação de recursos.

Então, os diretores técnicos estiveram com o Secretário da Saúde, que
chegou ao cúmulo de dizer a um dos Secretários que o que havia sido
assinado antes da eleição era apenas uma ação política, não era sério. Logo
depois - é importante V. Exa. levantar isso - houve um acordo nesta Casa
para que aquelas prioridades do orçamento de 1995 pudessem ser
aproveitadas em 1996 e pagas em 1997. Pelo menos os dois consórcios do
Triângulo mineiro ainda não viram a cor desses recursos.

Acho que é muito importante essa questão que V. Exa. levanta da tribuna,
agora, para questionar o setor da saúde. Então, gostaria de ampliar um
pouquinho essa dúvida de VExa. e levantar uma questão extremamente
importante, que foi um acordo firmado aqui, em que votamos as prioridades
e foram direcionados R$38.000.000,00, num trabalho feito pela Assembléia
Legislativa como instituição.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
corre o risco de ficar desmoralizada no interior, exatamente porque ela foi
até lá, comprometeu-se com as lideranças e não está cumprindo o
compromisso.

Assinei um Acordo de Lideres, um ofício ao Governador do Estado,
solicitando o pagamento daqueles compromissos, grande parte deles
direcionada para a saúde. Quero parabenizá-lo pela lembrança dos recursos
da saúde, principalmente dos consórcios. Agora, estou apenas
acrescentando compromissos firmados pelo Tribunal de Justiça, pelo
Governador e pela Assembléia nas audiências públicas que aconteceram no
interior. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - O Deputado Anderson Adauto lembrou muito
bem dos acordos ou das prioridades que foram definidas nas audiências
públicas. Uma coisa que também precisava ficar definida são esses recursos
destinados à segurança pública. Coitada da segurança pública de Minas
Gerais. Criou-se a taxa de segurança pública. Onde está o dinheiro? Foi para
o caixa único para pagar o funcionalismo público, pagar outras dívidas, foi
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para o serviço de rolagem da dívida e, a segurança, a cada dia que passa,
está um caos.

Na nossa região a Polícia Militar não tem nem viatura mais. Se a
população quer que a Policia faça patrulhamento com veículos, esta
população tem que dar o veículo e tem que dar o combustível. Precisamos
definir, e muito claramente, como seriam esses investimentos.

Nós, até hoje, não tivemos informações de como o Estado gastou o
dinheiro da privatização, apesar de muita gente continuar afirmando que não
foi privatização, que foi apenas a venda de parte das ações. Foi o melhor
negócio que os investidores já fizeram na vida deles, como empresários,
porque eles tiveram a garantia - volto a repetir - do Governo do Estado,
através de um acordo de acionista, de uma rentabilidade de 6% ao ano.

Sabemos que esses recursos, então, eram muito poucos, porque, quando
as ações foram vendidas na bolsa, parte delas já estava comprometida com
a garantia que o Governo deu quando ele emitiu o bônus, na época
apelidado de eurobônus. Lá estão os recursos.

Com essa privatização, ou com essa venda das ações, sabemos que o
Estado não recebeu praticamente nada. Esta nossa preocupação também se
estende à COPASA-MG. A COPASA precisa passar por uma reestruturação,
e o Governo, como se sabe, está passando por uma nova fase econômica e
financeira, sabemos disso. Mas precisamos definir claramente o modelo da
venda das ações da COPASA-MG.

Não é simplesmente um projeto de abertura de capital ou de reintegração
de um capital, mas de uma mudança de estrutura da empresa no Estado de
Minas Gerais, no Brasil e até internacionalmente, porque o setor de
saneamento é extremamente interessante a grupos internacionais. Já temos
conhecimento, como tivemos na época da CEMIG, de que grupos
interessados em explorar esse tipo de atividade já estão atuando junto a
diretorias da COPASA.MG, como fez o grupo que adquiriu o controle
patrimonial da CEMIG. Esta é uma preocupação, porque sentimos que essa
abertura teria um direcionamento já definido e muito claro. Por essas
considerações e em se tratando de um serviço essencial à população,
haverá necessidade de que esta Casa possa avaliar adequadamente esse
projeto de lei. Pedimos à COPASA-MG informações das quais necessitamos,
como informações da SEPLAN e do Conselho de Desestatização do Estado.
Levando em consideração prazos de investimentos, faturamento, receita e
despesas, é importante notar que, pela Constituição Brasileira, em seu art.
30 § 30, compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Fica aí nossa
preocupação em termos da legalidade das concessões. A nosso ver, toda a
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capacidade do recebível da empresa, futuras contas de água e esgotos
sanitários, estará na razão direta da existência dos contratos de concessão
naturalmente garantidos da mesma forma que o valor venal dessas futuras
ações, que eventualmente seriam colocadas no mercado aberto, como bolsa
de valores, estariam sendo rastreadas e asseguradas através do potencial
deste recebivel. O Governo vende suas ações e garante a rentabilidade.
Pela primeira vez nós temos conhecimento de que há um negócio que você
vende e do qual garante a rentabilidade. Precisamos cuidar dos interesses
do povo mineiro. O Governo do Estado fez um acordo com a COPASA-MG,
com a CEMIG e com a TELEMIG, antecipando o ICMS, gastando recursos
do projeto de lei que está aqui na Assembléia, aumentando as aliquotas. O
Governo já gastou antes de ter a certeza do resultado do aumento das
alíquotas. Porque quem consome até 301KW será taxado.

Então, queremos dizer que 100% da população seria taxada, e o Governo
já antecipou esse ICMS para pagar o 130-salário. Até acho que essa é uma
medida bastante interessante, porque não houve nenhum custo, pelo menos
esperamos que não tenha havido nenhum custo financeiro, principalmente
com esses juros do mercado atual. Nós nos preocupamos com esse gasto
antes da aprovação da Assembléia, e sentimos, ontem, esse fato lamentável
da emissão das guias de IPVA sem a autorização legal desta Casa. Eu não
tive nenhuma surpresa, porque, há dez dias, alertei, numa reunião, que
essas guias estavam prontas e seriam entregues para que o Governo e as
Prefeituras pudessem receber esse recurso na primeira quinzena de janeiro.
Isso mostrou, mais uma vez, a falta de respeito da equipe econômica do
Governo por esta Casa.

Dizia hoje que quem não dá respeito não é respeitado. Isso prova que,
todas as vezes em que o Governo manda projeto de seu interesse para esta
Casa, nós não temos o cuidado de analisá-lo com a cautela que a matéria
necessita. Se vocês tiverem a oportunidade de analisar o protejo do IPVA
mandado pela Secretaria da Fazenda, verão os absurdos que nele estavam
incluídos. Levantei a questão na Comissão e tive o prazer de trabalhar junto
ao relator, Deputado José Braga, e ao representante da Secretaria da
Fazenda, quando levantamos a situação.

Só para encerrar, gostaria, então, de falar para os Sus. Deputados que
tivessem um pouquinho de paciência e analisassem o Projeto do IPVA, na
forma que ele veio para a Assembléia, para, depois, continuarmos este
debate. Sr. Presidente, realmente a matéria é importante. Esse nosso
pronunciamento está em todos os jornais. V. Exa. está de parabéns pela
medida tomada ontem, pois realmente agiu em nome da Casa.

Questões de Ordem
0 Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, gostada que o senhor
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encerrasse de plano a reunião, por falta de "quorum".

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a presença em Plenário
de 22 Deputados. Há nove Deputados nas comissões, perfazendo o total de
31. Há, portanto, "quorum" para a continuação dos trabalhos.

O Deputado Anderson Adauto - Gostaria que V. Exa. nomeasse os nove
Deputados que estão em comissão, por favor.

O Sr. Presidente - Deputados Miguel Martini, Mauri Torres João Leite,
João Batista de Oliveira, Sebastião Navarro Vieira, Gilmar Machado, Arnaldo
Penna, Roberto Amaral e Ajalmar Silva.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, estou recebendo uma
informação do Deputado Gilmar Machado, citado como se estivesse nas
comissões, de que a reunião teve fim e que não há nenhum Deputado em
comissão.

O Sr. Presidente - Para que não haja dúvida, a Presidência vai determinar
a recomposição do quorum". Com a palavra, a Sra. Secretária, para
proceder à chamada dos Srs. Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Mana Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Responderam à chamada

35 Deputados. Há, portanto, "quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos. Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Paulo
Pettersen.

O Deputado Paulo Pettersen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo esta
tribuna para falar sobre o Projeto de Lei n° 1.550197, que altera o capital
social da COPASA-MG. O PMDB é totalmente contra esse princípio de
aumento do capital social da COPASA-MG com a participação da iniciativa
privada, o que faz com que ela deixe de ser uma empresa estatal.

Mas, no momento em que o Plenário se prepara para examinar o Projeto
de Lei n° 1.550197, acreditamos serem cabíveis aqui algumas reflexões
sobre a iniciativa, que se origina de mensagem encaminhada pelo Executivo
a esta Casa.

Em linhas gerais, a proposição é para que o Governo mineiro seja
autorizado a aumentar o capital da COPASA-MG, com a incorporação do
patrimônio do Fundo de Financiamento para Aguas e Esgotos do Estado de
Minas Gerais - FAE. Além disso, propõe-se a abertura societária da
Companhia, para que as ações possam ser negociadas em bolsa.

Ambas as medidas propostas tendem para uma única e notória direção:
ordenar o aspecto financeiro da empresa, tomando-a atraente aos grupos
privados que, numa segunda etapa, vierem a se interessar por sua
aquisição. Em outras palavras, é preparar o terreno para que a organização
seja privatizada.

Ao longo de nossas lides parlamentares, uma lição que aprendemos é que
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as chamadas verdades absolutas envolvem alta margem de risco. Não
vamos, por isso mesmo, afirmar que somos contrários ao programa de
privatizações orquestrado pelo poder público, embora estejamos
convencidos de que a ação empresarial do Estado pode ser
contingencialmente benéfica. Afastar o Estado da atividade produtiva
relacionada com a prestação de serviços de utilidade pública, parece-nos,
não pode ser aceito como dogma, constituindo cada caso um caso. Setores
há, repetimos, em que a administração pública pode gerir satisfatoriamente o
empreendimento, justificando-se sua presença, muitas vezes, por razões
estratégicas e mesmo de soberania nacional.

Ora, a água é um bem estratégico, enquanto o saneamento constitui
necessidade básica da população. Entregar os recursos naturais e a
exigência social à tutela da iniciativa privada, se tiver que ser feito, que o
seja em condições nas quais o público esteja absolutamente resguardado.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, esse ponto que o Deputado Paulo Pettersen levanta é
extremamente importante. Ele está se preparando para entrar num quadro
que, tenho certeza, poucos Deputados pararam para observar: o que vale
uma empresa estatal cujo maior patrimônio são suas concessões?

A empresa vale pelo número de concessões que tem e, mais do que isso,
pelo prazo dessas concessões.

Quero parabenizá-lo, Deputado Paulo Pettersen, porque é isto que foi
recomendado pela própria empresa contratada pela COPASA-MG: a
abertura de capital. Gostaria de dizer que se a abertura de capital fosse
efetuada após a tramitação natural desse processa, primeiro, a empresa
deveria acertar o maior número de concessões; depois de ter o maior
número de concessões possível, deveria ter, de forma objetivada, pronta,
definida, determinada, os anos de concessões. O que vale uma empresa
como a COPASA-MG se for vendida? Ela vale pelo número de concessões
que tem e pelo prazo destas.

Pergunto aos Deputados: qual é a concessão mais valiosa da COPASA-
MG? E exatamente a da cidade de Belo Horizonte. Quanto vale? Até
quando? Até o ano 2000. No ano 2000 estará vencida a concessão da
COPASA-MG.

Ai é que está a questão. Só não gostaria que acontecesse com a
COPASA-MG o que aconteceu com a CEMIG, quando alguns espertalhões
se beneficiaram do processo de venda, se beneficiaram do acordo de
acionistas. Porque, no dia em que for renovado o contrato de concessão com
a Prefeitura de Belo Horizonte, que isoladamente vale 50% de tudo que a
COPASA-MG tem, as ações da COPASA-MG, naturalmente, vão explodir.
Quem vai ter lucro? Os que chegarem primeiro, os que se tomarem
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acionistas no momento em que o Govemo abrir o capital.

Então, Srs. Deputados, analisei muito a questão da COPASA-MG. Se eu
subi na tribuna, fiz o meu discurso, com um pouco de emoção, confesso, é
porque tenho conhecimento do que estou dizendo. Não é questão filosófica,
não é questão ideológica. O Governo está atropelando comportamentos que
deveria adotar antes de abrir o capital da COPASA-MG. O comportamento
primeiro era regularizar, prorrogar todas as suas concessões, principalmente
a de Belo Horizonte, porque aí se abriria o capital da empresa no alto, com
as ações valorizadas. Só entendo que o Governo queima uma etapa tão
importante, uma etapa crucial porque hoje não se olha o bem público, não se
olha a propriedade pública como uma coisa do Estado.

O Governador do momento acha que é dele, e se ele vender antes do
outro, o dinheiro entra no caixa dele. E nisso que os atuais governantes
estão interessados. Estão interessados em fazer caixa para o seu governo, e
não fazer caixa para resolver os maiores problemas do Estado.

Não, Deputado Paulo Pettersen, quero parabenizá-lo por ter abordado
assunto tão importante. Discutir filosofia, discutir ideologia, alguns Deputados
poderão fazê-lo dizendo ser favoráveis à venda, à abertura do capital. E a
iniciativa privada que trará agilidade e competência. Até concordo com esses
Deputados, aceito a colocação deles. Quero ver é justificarem essa etapa
que a COPASA-MG está queimando. Ela não está regularizando, e deveria
regularizar as suas concessões para somente após isso, fazer a abertura do
capital, caso o fizesse.

Quero essa explicação. Quero ver qual Deputado vai votar a favor da
abertura de capital.

O Deputado Paulo Pettersen* - Srs. Deputados, gostaria de fazer um
complemento à sua brilhante e feliz colocação, pelo seu desprendimento e
pela sua visão. V. Exa. sabe que a função social da COPASA, da CEMIG e
do BEMGE é importante no processo desenvolvi mentista do Estado. Hoje, o
BEMGE está sendo preparado para ser privatizado. Todos os Deputados
sabem da dificuldade que é, por exemplo, instalar uma agência do BEMGE
no interior de Minas ou em seus rincões. Eu, pelo menos, em minha região,
em Aritana, em Ouro Fino, em São Geraldo do Baixio, no vale do Rio Doce e
em outras cidades de Minas Gerais, vejo que esses municípios estão
realmente implorando para que ali seja instalada uma agência, ou mesmo
um posto para atendimento ao público. Em muitas cidades, os aposentados
andam até 50km para receber a sua aposentadoria, ou para pagar contas.
Isso causa muito prejuízo ao municipio. Muitos aqui hoje podem estar se
esquecendo da função social da COPASA. Muitos municípios solicitam a
presença da COPASA. Mas, se ela estiver nas mãos do capital privado, vai
acontecer como ocorre com o BEMGE, que não instala agências no interior
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Quando urna agência do BEMGE é instalada no interior, a Prefeitura arca
com tudo. Essa é a verdadeira situação. Por isso estamos preocupados com
a COPASA.

Graças a Deus que o Governo, em bom tempo e em boa hora, desistiu de
privatizar a CEMIG. Senão, sequer poderíamos passar na porta da CEMIG e
solicitar que ela levasse os programas sociais aos rincões de Minas. Nossa
preocupação com a COPASA não é apenas do PMDB, tenho certeza de que
é também uma preocupação de todo parlamentar mineiro que quer o bem
social para todos os segmentos da sociedade.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Gostaria de parabenizar V. Exa.
E a primeira vez que o ouço dessa tribuna, e estou vendo que realmente se
trata de um tribuno, que defende teses com o coração e com a convicção de
quem crê no que fala-

Srs. Deputados, gostaria apenas de chamar a atenção, porque é no debate
que aperfeiçoamos e nos aproximamos da lógica para melhor decidir. Eu
mesmo sou uma pessoa que não me envergonho de mudar de opinião,
porque não me envergonho de pensar. Mas, ouvindo o pronunciamento do
Deputado Anderson Adauto, vejo que há uma contradição. S. Exa. disse que
esse projeto do Governo é tendencioso, uma vez que, se realmente o
contrato da COPASA com Belo Horizonte for renovado, as ações subirão
assustadoramente. E um grande negócio?

A Casa, em sua grande maioria, não faz oposição sistemática ao Governo.
Mas quando os Deputados fazem oposição, ela é uma oposição sincera e
construtiva, no sentido de colaborar com S. Exa. o Governador. Nobre
Deputado Paulo Pettersen, membro do PMDB, sabemos que a COPASA tem
lucros exorbitantes, alegando que os tem apenas em Belo Horizonte. Não é
verdade, e já o disse um antecessor de V. Exa. Em Januária, por exemplo, e
em todos os lugares em que opera, tem 611 concessões; a água que chega
às nossas torneiras é tratada por ela. Mas essa água é cobrada. A água que
sai das nossas torneiras também é cobrada, mas não é tratada. Ela suja os
nossos rios, que, depois, são tratados novamente. Sr. Deputado, se essa
empresa fosse privatizada, o Estado teria muito mais poder para fiscalizá-la,
para exigir. Uma estatal termina sendo um Estado dentro de outro, gozando
de uma série de regalias, gozando do poder de "lobby". Acho que, se essa
abertura de capital é um chute na bola para uma posterior privatização, o
Governador está de parabéns com esse projeto. Precisamos privatizar a
toque de caixa essas empresas. O Estado tem que cumprir o seu dever de
fiscalizar, de pai de família, permitindo que haja uma competição sadia, e
não o monopólio ou oligopólio. A COPASA, como está, é um Estado dentro
do outro. Para nossa vergonha, não há na sua diretoria quem tenha a menor
sensibilidade ecológica. Não é possível se aceitar essa mortandade de
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peixes que houve no rio das Velhas. Anterior a esta, tivemos outra no rio São
Francisco. Nas proximidades de Várzea da Palma, o rio das Velhas coalhou-
se de peixes. Pedimos que se instalasse uma comissão especial para apurar
o problema do rio das Velhas e do rio Arrudas, que foram totalmente
destruidos, tomados fossas, por essa empresa considerada vergonha para
qualquer ambientalista no que se refere à opinião internacional. Muito
obrigado.

O Deputado Paulo Pettersen* - Quero agradecer a intervenção do
Deputado Raul Lima Neto, principalmente pela sua defesa ecológica. A
preservação das águas está sendo, cada vez mais, uma preocupação
mundial. O esgotamento da água é assunto importante em nosso Estado,
porque ela também é uma matéria energética. Não somos contra a
privatização, mas que não se privatizem empresas estratégicas, pois são de
fundamental importância para o consumidor, para a sociedade.

Ora, a água é bem estratégica, o saneamento constitui necessidade básica
da população. Entregar os recursos naturais à tutela da iniciativa privada, se
tiver que ser feito, que o seja em condições nas quais o bem público esteja
absolutamente resguardado.

Exemplo contrário , entretanto, temos em Minas Gerais, onde os serviços
de eletricidade estão a cargo da CEMIG. Nos vários rincões do interior, muito
bem se lembram da era da pré-CEMIG, quando o setor energético era
responsabilidade de concessionárias privadas de âmbito local ou, até
mesmo, regional, funcionando precariamente e, na maioria dos casos,
sujeitando o usuário a um atendimento de baixo nível. A CEMIG, no entanto,
veio implantar uma nova realidade. Minas hoje é um dos Estados mais bem
servidos em matéria de energia elétrica. A CEMIG é controlada pelo
Governo, embora esteja a caminho de ser privatizada. Deus queira que isso
não aconteça. No caso da COPASA-MG, verificamos tratar-se de
organização que hoje integra, de forma positiva e abrangente, a realidade
socioeconômica de Minas Gerais. Originou-se da Companhia Mineira de
Aguas e Esgotos - COMAG -, com cuja criação se estava adotando uma
política de saneamento para o Estado, bem como procurando otimizar-se a
prestação de serviços de água e esgotos sanitários.

O Sr. Presidente - Meu caro Deputado Paulo Pettersen, gostaria de pedir
licença a V.Exa. para suspender o seu pronunciamento, a fim de que a
Presidência possa receber o Secretário da Fazenda, Dr. João Heraldo Lima-
0 seu tempo, evidentemente, será considerado posteriormente.

• Deputado Paulo Pettersen - Perfeitamente, Sr. Presidente.
Interrupção dos Trabalhos

• Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos desta reunião, a
fim de receber o Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda.
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Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os

Exmos. Srs. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, e João Alberto
Vizzotto, Diretor da Superintendência da Receita Estadual.

Palavras do Sr. Presidente
Em vista do ocorrido ontem, ou seja, com relação à distribuição das guias

de IPVA sem a lei autorizativa da Assembléia Legislativa, o que nos trouxe
descontentamento, desconforto e até uma reação dos Deputados, fizemos
retirar da pauta o referido projeto. Ao mesmo tempo, fizemos um
requerimento ao Governador do Estado solicitando o comparecimento do Sr.
Secretário da Fazenda, Dr. João Heraldo Lima, que hoje vem a nossa Casa
para prestar alguns esclarecimentos.

Antes de ouvirmos o Secretário, a Presidência vai passar a palavra ao
Deputado Durval Angelo, que nos havia encaminhado requerimento sobre
essa questão das guias de IPVA. Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.

Palavras do Deputado Durval Angelo
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Secretário; terça-feira

fui surpreendido, em minha residência, com a entrega de uma guia de
arrecadação de IPVA emitida pela Secretaria da Fazenda. Posteriormente,
em contato com servidores daquela Secretaria, recebi a informação de que
cerca de 1.600.000 guias já teriam sido impressas e 300 mil já teriam sido
encaminhadas pelos Correios. Chegando à Assembléia, encontrei dezenas
de Deputados que também tinham recebido guias, inclusive o relator na
Comissão de Fiscalização Financeira, Deputado José Braga. E aí que, de
alguma forma, está a nossa indignação e o nosso protesto. E que o
procedimento correto, legal, consfitucional e dentro do princípio da
autonomia dos Poderes seria o Governo aguardar a tramitação do Projeto de
Lei no 1.425197, que ainda não foi votado, em 1 0 turno, pelo Plenário. Talvez
o Governo, através da Secretaria da Fazenda, estivesse pensando que este
Poder poderia ser uma sucursal ou um prolongamento do Palácio da
Liberdade. Não é.

Entendemos, também, que a Secretaria cometeu crime de
responsabilidade, na pessoa do Secretário João Heraldo, porque, de alguma
forma, desrespeitou a autonomia dos Poderes, garantida na Constituição
Federal.

Uma outra questão merece reparo. A Secretaria da Fazenda encaminhou o
projeto com as aliquotas e os prazos propostos na legislação para cá, e, em
hipótese alguma, esperava uma mudança por parte do Poder Legislativo.

E digo mais, Sr. Presidente; de alguma forma, além de uma violação
desse princípio constitucional, houve mau uso, uma forma irresponsável de
usar o dinheiro público, porque qualquer mudança que esta Casa provocar
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quanto aos prazos ou alíquotas acarretaria prejuízo ao erário, pois a
Secretaria teria de inutilizar essas vias.

Diante disso, apresentamos requerimento convocando o Secretário da
Fazenda para discutir essa questão, mas já estamos tomando outras
providências legais.

Hoje, à tarde, às 13h30min, estarei dando entrada a uma representação no
Ministério Público, porque me sinto lesado no direito de consumidor. Estarei
entrando, também, com queixa-crime na Delegacia de Ordem Econômica,
porque me sinto lesado como consumidor, como contribuinte. Mas, como
Deputado, penso que houve desrespeito à instituição, uma molecagem que
não podemos permitir. Isso é um absurdo. Ou nós nos firmamos enquanto
Poder, ou não vamos nunca conseguir levantar a cabeça.

Comunico que, diante desse quadro, a Bancada do PT tomou uma decisão
esta manhã: não concordaremos com a votação do IPVA neste ano. Se
algum Governo quiser governar sem a Assembléia Legislativa, não vamos
ser coniventes com isso. Um projeto que onera em 33% o contribuinte não
está em sintonia com uma economia dita estável. Nós, da Bancada do PT,
independentemente dos esclarecimentos que forem feitos, não
concordaremos que o IPVA seja votado nesse 1998.

É com tristeza, com luto que recebemos, hoje alguém que, mais uma vez,
desrespeita este Poder. Muito obrigado.

Palavras do Sr. João Heraldo Lima
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. João Heraldo Lima, Secretário da

Fazenda.
O Sr. João Heraldo Lima - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho trazer um

ofício a esta Casa. Gostaria, em primeiro lugar, de lê-lo e, logo após, passá-
lo às suas mãos; faremos comentários e esclarecimentos sobre a questão. (-
Lê:)

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 1997.
Senhor Presidente,
Todos sabemos que a operação de cobrança do IPVA, tendo em vista estar

sujeita a prazos, abranger todos os municípios mineiros e cerca de 1.600.000
proprietários de veículos, é trabalhosa e complexa em sua logística,
sujeitando-se a cronograma rígido.

Em meados de agosto passado, a Receita Estadual estabeleceu um
cronograma para a preparação e a cobrança do IPVA, submetendo-se aos
seguintes princípios:

- a arrecadação teria que iniciar-se em meados de janeiro de 1998;
- o contribuinte deveria receber a guia de recolhimento com um prazo

médio de antecedência de 30 dias, tanto para uma maior comodidade no
tocante à sua programação de pagamentos, como para o funcionamento do
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suporte de atendimento a eventuais erros e necessidade de emissão de 2
via.

No início de dezembro, conforme previsto no cronograma, deveria se
iniciar a impressão das guias. Estando o projeto de lei do IPVA ainda em
tramitação nesta Casa, fez-se necessária uma decisão relativamente à
produção das guias de cobrança e, conseqüentemente, aos valores do
imposto a ser lançado.

Entendeu a Receita Estadual como mais razoável a impressão com
alíquota de 4%, já que o transtorno para o contribuinte seria bem menor se
informado da redução do valor a ser pago, em caso de rejeição do projeto de
lei, do que imprimir com a alíquota de 3% e informar da sua majoração
posterior, em caso de aprovação.

A decisão da impressão foi conscientemente tomada, já a distribuição das
50 mil guias não deveria ter ocorrido, em hipótese nenhuma, até a decisão
final da Assembléia Legislativa. Infelizmente, um erro da Secretaria da
Fazenda provocou esta situação, pela qual peço desculpas.

Atenciosamente,
João Heraldo Lima
Secretário de Estado da Fazenda."
Eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos. O erro - e foi um erro - da

Secretaria da Fazenda foi grave, e eu o estou assumindo. Houve uma
distribuição que não poderia ter ocorrido. Como aponta o meu ofício, a
decisão de imprimir foi tomada com todo o critério e com toda a consciência.
Isso não traria nenhum prejuízo aos cofres públicos, como foi mencionado
pelo Deputado. Decidimos imprimir as guias com 4% - evidentemente, não
para que fossem distribuídas até a aprovação; o erro foi a distribuição. Caso
a alíquota permanecesse em 3%, a rede bancária seria informada, por meio
de uma medida simples e sem custo - basta um telex, um fax, do gabinete
da Secretaria da Fazenda para a rede bancária -, do desconto a ser dado.
Então, daríamos um desconto nas guias emitidas com 4%, de forma a
permanecer a alíquota em 3%, caso o projeto não viesse a ser aprovado.

Essa providência nos pareceu a mais correta, em virtude das dificuldades
do processo de lançamento do tributo e da imperiosa necessidade de
contarmos - nós, o Estado de Minas e os municípios, porque lembro aos
senhores que 50% do IPVA é distribuído imediata e automaticamente, no ato
do pagamento, aos municípios - com esses recursos em janeiro. O processo
de impressão, as licitações que temos de fazer e o excesso de demanda
sobre a PRODEMGE são fatores que complicam muito a emissão do
imposto. Se não tivéssemos tomado nenhuma providência, sequer quanto à
emissão das guias, aguardando - como deve ser feito - a decisão da
Assembléia, só poderíamos lançar o tributo em março, prazo muito
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inadequado tanto para nós como para os municípios. Lançar, imprimir duas
vias - uma com 3% e outra com 4% -, aí, sim, seria uma atitude talvez mais
prudente, mas mais onerosa, muito mais onerosa.

A decisão que tomamos de, eventualmente, ter de reduzir, através de uma
informação à rede bancária, o valor do tributo de 4% para 3% pareceu-nos a
mais adequada, sem custos e compatível com a necessidade de
recolhermos o tributo em janeiro de 1998.

As licitações são complicadas. A situação financeira precariíssima do
Estado faz com que tenhamos dificuldades nas licitações. E comum, hoje, o
Estado fazer licitações e não aparecer sequer um licitante. No entanto,
temos de cumprir os ditames da Lei n° 6.666, de modo que esta decisão,
como eu disse no ofício - e quero insistir, repetir, frisar para os Srs.
Deputados -, foi consciente. Não foi desrespeitosa, muito menos "moleque",
como foi dito aqui. Tenho todo o respeito por esta Casa, pelos Srs.
Deputados. Temos a responsabilidade de estar no Governo, e tomamos com
toda a

consciência aquela decisão, que julgamos a mais adequada, a menos
onerosa e a mais importante para atender às conveniências do Governo do
Estado de Minas Gerais e dos 853 municípios que partilham com o Estado a
receita do IPVA.

Está comigo o Diretor da Receita, que pode dar qualquer tipo de
esclarecimento técnico-operacional sobre o processo de lançamento do
tributo. Mas eu gostaria, antes de encerrar esses comentários, de dizer mais
uma vez, Sr. Presidente, que estou aqui - conversei longamente com o
Governador, ontem, à noite e hoje, pela manhã, sobre isso - para assumir o
erro cometido pela Secretaria da Fazenda e pedir desculpas a esta Casa.
Espero que as conseqüências desse erro se esgotem rapidamente. Não
houve conseqüência danosa para nenhum contribuinte.

Não há tentativa do Governo de amenizar, distorcer ou esconder qualquer
tipo de informação. Estou aqui assumindo o erro e aproveito a oportunidade -
discuti esse ponto com o Governador -, exatamente, para mostrar a
necessidade da reformulação da Secretaria da Fazenda. Esse foi o primeiro
ponto que me ocorreu ontem, à noite. Sei que, por razões imperiosas, esse
projeto não pode ser votado este ano. Mas é mais um ponto que reforça a
nossa convicção da necessidade de termos um reforço gerencial e
administrativo, exatamente na área da Receita.

As aflições são muito grandes. A administração desse tributo, como dos
outros, do ICMS, é complexa, e esse é um erro que eu não diria comum,
mas normal em instituições do tamanho, do porte, da complexidade da
Secretaria da Fazenda. Foi um erro nosso, foi um erro da Receita ter feito
essa distribuição, é óbvio. Eu seria inconseqüente se estivesse dizendo o
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contrário. Mas não quero justificar, não, quero explicar as condições nas
quais erramos e por que erramos. Não vou fazer caça às bruxas na
Secretaria da Fazenda, assim como o Governador - ele me disse, com toda
a amizade e confiança mútua que temos - também não o fará.

Estou autorizado por ele a dizer aqui que não há crise no Governo por
causa disso.

Há um Governo transparente, honesto, honrado, que assume um erro que,
felizmente, não trouxe maiores conseqüências, a não ser esse desconforto e
esse desagrado por parte desta Casa. Antes de terminar, gostaria de fazer
um apelo a esta Casa e aos Srs. Deputados para que votassem esse projeto,
de acordo com suas consciências, pensando no que ele significa, pensando
que 50% dessa receita pertencem a esses municípios, e que há uma
expectativa do Governo do Estado em face da situação financeira que todos
conhecem, quanto à aprovação desse projeto.

Faço o mesmo apelo à Bancada do PT, depois do que foi dito pelo
Deputado Durval Angelo. Evidentemente, o PT tem todas as prerrogativas
de analisar a situação do ponto de vista de um partido de oposição que é,
mas esse fato, sem pretender fugir de uma responsabilidade, sem pretender
escamotear nenhum tipo de questão relativo a ele, não deveria ser utilizado
como um argumento para prejudicar a busca do Governo da melhoria dos
resultados econômicos e financeiros, da melhoria das contas públicas e da
melhoria da receita dos municípios. Nosso orçamento conta com esses
recursos, e tenho a certeza de que os orçamentos dos mais de 800
municípios do Estado de Minas Gerais contam com a necessidade desses
recursos. Estou às ordens, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr.
Superintendente da Receita, para qualquer esclarecimento adicional. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Era intenção da Presidência apenas ouvir os
esclarecimentos do Sr. Secretário de Estado da Fazenda, no entanto, vamos
abrir uma exceção, uma vez que o Sr. Secretário se coloca à disposição,
para que os Srs. Deputados possam se manifestar, mas apenas por um
prazo de 2 minutos cada um, sem réplica e sem tréplica, para encerrarmos
esse assunto.

Debates
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, a discussão só com o

reconhecimento do erro não resolve. O projeto é complexo, tem emendas
complexas, emendas essas que mudam datas de pagamento. Vejam que
transtornos causariam aos contribuintes. Você tem uma data impressa e se
obriga a pagar naquela data, e depois essa data poderia ser mudada.

Quanto aos cálculos por exemplo, há uma emenda do PT que estabelece
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a questão da progressividade, que não é um cálculo tão simples, requer uma
discussão muito mais profunda. A meu ver, qualquer contribuinte que
recebeu, como eu recebi, em minha residência, uma conta daquelas, sente-
se lesado, porque não há nenhum projeto votado na Assembléia
estabelecendo 4%. V. Exa. conhece muito bem o Código de Defesa do
Consumidor.

Ninguém pode ser cobrado por uma divida que não contraiu ou que uma lei
não estabeleceu. Não há como.

Então, a própria Secretaria está desrespeitando a legislação. O envio da
guia pelo correio pode ser considerado um constrangimento ao contribuinte.
Então, penso que esse é um aspecto a ser analisado. Quero deixar bem
claro que ou esse Poder Legislativo toma uma posição nisso ou vai ser visto
como um mero poder homologatório.

Uma outra coisa. Está embutido também na guia o seguro obrigatório, que
foi aumentado agora em 40% pela SUSEP. A questão que apresento é a
seguinte: que participação a BEMGE Seguradora tem nesse seguro
obrigatório? Qual é o tempo em que o BEMGE capitaliza o pagamento desse
seguro obrigatório? As informações que temos é de que o aumento de 40%
promovido pela SUSEP foi feito em abordo com os próprios Governos
estaduais. Queria também essas informações. Qual a comissão que tem a
BEMGE Seguradora? Temos uma informação de que são valores absurdos.
A SUSEP, ainda resquício da ditadura militar, de alguma forma faz um
acordo com o Governo do Estado. E bom que o contribuinte saiba que o
imposto aumentou em 33%, e o seguro obrigatório, 40%.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto, por 2
minutos.	 -

O Deputado Anderson Adauto - E uma pena, Secretário, Sr. Presidente,
que só possamos falar por 2 minutos, num momento desses, mas acredito
que vou conseguir expressar o meu pensamento nesse tempo. Para o que
aconteceu com a Secretaria da Fazenda neste final de ano, no interior,
temos dois pensamentos que expressam isso com fidelidade. Primeiro, o
feitiço virou contra o feiticeiro; segundo, um dia a casa cai. A Secretaria da
Fazenda tem o costume de deixar para a última hora, para a undécima hora,
sempre no final de ano, para mandar os projetos mais polémicos para esta
Casa, para não dar tempo para os Deputados discuti-los. Sempre
levantamos aqui essa questão, e a denunciamos. A Fazenda sempre faz isso
em todos os anos. Dessa vez, a casa caiu e o feitiço virou contra o feiticeiro.
No meu entendimento, foi apenas isso o que aconteceu. Meu muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado, também
por 2 minutos.
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O Deputado Gilmar Machado - Obrigado, Sr. Presidente. Essa fala fúnebre
do Secretário demonstra todo o seu constrangimento pelo que ocorreu, Ele
faz um apelo a esta Casa, no final da sua fala, e eu também gostaria de
fazer um outro apelo. Quando o Secretário esteve aqui, quando o
convidamos a vir aqui discutir o pacote como um todo, ele disse que
estaríamos debatendo modificações e que, inclusive, aceitava discuti-Ias. Só
que, infelizmente, ao mesmo tempo em que ele falava isso para nós, que
aceitava o debate, já estava mandando as contas para o contribuinte. É isso,
Secretário, que nos deixa indignados. Nós confiamos nisso. A Bancada do
PT está e estava aberta ao debate, ao diálogo. Fizemos, inclusive,
entendimentos com a Liderança do Governo e com o Presidente da Casa,
que quer zelar pela tramitação de todos os projetos aqui. Só que queríamos
fazer, e continuamos fazendo, um debate em alto nível. Estamos querendo
discutir seriamente os projetos. Agora, nas costas do Poder Legislativo, nas
nossas costas, enquanto o senhor fala uma coisa aqui, na nossa frente, outra
está sendo feita lá na Secretaria. Se os funcionários mandaram uma nota
para a casa do contribuinte, é porque houve a autorização do Secretário. Se
não houve, então alguém tem que ser responsabilizado e punido. Para mim,
se algum servidor nosso em alguma coisa nos desrespeita e passa por cima
da hierarquia, ele tem que ser punido. Infelizmente, não é isso o que ocorre.

Então, gostaríamos, já encerrando o meu tempo, de dizer a V. Exa. que
continuamos aqui porque queremos que o Poder Legislativo tenha
responsabilidade e seriedade, o que, infelizmente, está faltando na
Secretaria da Fazenda, que V. Exa. está dirigindo.

Vamos estabelecer uma discussão séria a respeito dessa questão.
Queremos deixar aqui todo o nosso protesto a V. Exa., que fala uma coisa
na nossa frente e faz outra nas nossas costas. Mas não permitiremos que
essa sua atitude venha a sacrificar o povo mineiro.

O Sr. Presidente - Devido à relevância e á importância do fato ocorrido, a
Presidência, de imediato, vai convocar uma reunião de Lideranças, que
deverá ocorrer imediatamente, no 23 0 andar do Edifício Tiradentes. E vai,
evidentemente, convidar o Secretário de Estado da Fazenda, Dr. João
Heraldo, para dela participar, juntamente com o Dr. João Alberto Vizzotto,
Diretor da Receita Estadual.

No entanto, vai dar também a palavra ao Exmo. Sr. Secretário, para que
ele possa responder aos Deputados que fizeram seus questionamentos. Dr.
João Heraldo, com a palavra, por favor.

O Sr. João Heraldo Lima - Começo respondendo ao Deputado Gilmar
Machado que não aceito, de forma alguma, o que ele disse. Não negociei
uma coisa aqui e fiz outra pelas costas. A explicação que dei foi clara: o que
fizemos foi providenciar conscientemente a emissão das guias. Já a partir de
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agosto, o processo logístico operacional foi iniciado para que qualquer
alteração que fosse feita em função de alterações do projeto de lei fosse
comunicada à rede bancária.

O que disse aqui antes vale para qualquer tipo de indagação feita pelo
Deputado Gilmar Machado. Se o que esta Casa definisse fosse diferente do
projeto oriundo do Poder Executivo, teríamos condição de, por meio de um
comunicado à rede bancária, fazer as adaptações necessárias para que se
cobrasse, do contribuinte, com aquela guia emitida, o que fosse devido, em
conformidade com a lei que daqui resultasse.

Não combinei uma coisa e fiz outra. Não faço isso. Tenho minha vida
inteira como testemunha disso. Não tenho o prazer de conhecê-lo
pessoalmente, de privar da sua amizade, do seu conhecimento, mas quero
lhe dizer que eu tenho um currículo, que eu tenho uma vida, que eu tenho
um nome, independentemente de governo, de estar no Governo ou de ser
Governo. De modo que não posso aceitar esse tipo de colocação por parte
do Deputado e, com todo o respeito, quero protestar contra isso. Combinei
aqui uma coisa, falei uma coisa, e estamos abertos a modificação. Em
qualquer modificação que venha a ser feita, podemos dar a demonstração
cabal de que nas guias já impressas faremos as devidas modificações,
decorrentes de qualquer decisão da Assembléia Legislativa, procurando,
evidentemente, manter o prazo, que é vital para nós. Esperamos arrecadar o
tributo em janeiro.

Quanto ao Deputado Anderson Adauto, vou apenas me limitar ao
comentário de que quem manda os projetos é o Governo. Nenhuma
Secretaria, isoladamente, toma a iniciativa de mandar projetos na data que
lhe convier. Os projetos são mandados pelo Governo do Estado de Minas
Gerais.

Com relação ao Deputado Durval Angelo, gostaria de dizer que
desconheço qualquer entendimento que os Governos estaduais fizeram.
Nunca troquei uma palavra sequer com ninguém da SUSEP. Não conheço
ninguém da SUSEP. Esse é um assunto da competência do Governo
Federal, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, para estabelecer
normas seguras. Jamais trocamos qualquer palavra, jamais tivemos
qualquer entendimento.

O BEMGE não tem nenhuma relação com isso; é apenas um prestador de
serviço; apenas recebe guias de contribuição.

Só recentemente tomei conhecimento da decisão da SUSEP de aumentar
o seguro. Ele não está lançado nas guias que estão impressas, das quais,
infelizmente, 50 mil foram distribuídas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
0 Sr. Presidente - Esta Presidência, mais uma vez, convoca todos os
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Lideres de Bancadas - o Líder do Governo, o Líder da Maioria e o Líder da
Minoria - para uma reunião, de imediato, no 230 andar do Edifício Tiradentes.

Na oportunidade, convida para dela participar o Sr. Secretário da Fazenda,
bem como o Dr. João Alberto Vizzotto, Diretor da Receita Estadual, e
agradece a presença em Plenário dessas autoridades, que, prontamente,
vieram à Assembléia prestar esclarecimentos sobre a questão das guias de
IPVA distribuídas até o momento.

• Deputado Marcos Helênio - (- Fala fora do microfone.)
• Sr. Presidente - A Presidência informou anteriormente que não iria dar

oportunidade de réplica, de tréplica, ou mesmo de iniciativas, atendendo,
apenas, aos que estavam inscritos até então. Vamos continuar a reunião no
Edifício Tiradentes, como já disse, e o senhor, que é um dos Lideres a
participar da reunião, poderá dar sua contribuição e fazer seus
questionamentos.

Reabertura dos Trabalhos
• Sr, Presidente - Estão reabertos os trabalhos da reunião extraordinária.

Encerramento
• Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importância e

relevância da matéria, reafirma a convocação já feita a todos os Lideres de
Bancadas - o Líder do Governo, o Líder da Maioria e o Líder da Minoria -
para uma reunião, de imediato, no 230 andar do Edifício Tiradentes, para a
continuidade da reunião entre os Líderes e o Sr. Secretário e encerra esta
reunião de Plenário, convocando os Deputados para a ordinária de logo
mais, às 14 floras, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária
também de hoje, ás 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna
- Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbraliirn Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Kernil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos
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Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz ) - As 20h1 5min, 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

- A Deputada Maria Olívia, 52-Secretária nas funções de 20-secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2° Parte (Ordem do Dia)
Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de trazer dois assuntos
rapidamente. O primeiro é em relação aos incidentes acontecidos ontem, no
Mineirão, envolvendo a Polícia Militar de Minas Gerais e torcedores do Clube
Atlético Mineiro.

Sr. Presidente, a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa recebeu várias comunicações e reclamações sobre a violência
ocorrida no Mineirão, ontem, praticada pelos policiais militares. E a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem discutido várias vezes sobre
esse tema, pois o tratamento que deve ser dado à população de Minas
Gerais não é aquele que é dado a inimigos de guerra. Aos cidadãos de
Minas Gerais, deve ser dado outro tratamento, e a Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia e a própria Assembléia Legislativa têm discutido
várias vezes sobre isso. O próprio Presidente desta Casa, Deputado Romeu
Queiroz, trouxe um especialista dos Estados Unidos para discutir sobre a
importância da participação de toda a comunidade na questão da segurança
pública, mas o que vemos, reiteradas vezes, é a PMMG tratar o cidadão de
nosso Estado como um inimigo. E isso ocorreu novamente, no Mineirão,
ontem, na saída da torcida do Atlético.

Torcedores e cidadãos ficaram machucados por causa da violência. Já
disse isso algumas vezes na Assembléia Legislativa e vou repetir a própria
nomenclatura da Polícia Militar é arcaica, é ultrapassada, Sr. Presidente.
Batalhão de choque para lidar com os cidadãos deve ser abolido. Esse nome
tem de ser mudado. A incumbência de lidar com a população deve ser de
uma polícia civil, de uma polícia desarmada, por que qual confronto pode ter
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havido na saída do Mineirão? O tratamento ao cidadão tem que ser outro. A
maneira de lidar com o cidadão de Minas Gerais tem que ser outra.

Quero, inclusive, agradecer ao Presidente da Assembléia, porque, no início
do ano, haverá uma discussão nesta Casa sobre o Programa Estadual de
Direitos Humanos, e, sem dúvida, merecerá uma discussão especial a
questão da segurança pública e o tratamento dispensado ao cidadão de
Minas Gerais pela Polícia Militar de nosso Estado.

Por causa do tumulto e do confronto acontecido no Mineirão, ontem, temos
cidadãos com lesões graves, inclusive crianças. E, agora, esses policiais
serão levados a julgamento num foro especial, num tribunal especial,
enquanto tramita na Assembléia o projeto que extingue o Tribunal Militar.
Não podemos concordar com isso. Esse é o anseio dos movimentos de
direitos humanos em nível nacional: a extinção desses tribunais. Aquele
policial que foi ao Mineirão ontem e agrediu um cidadão tem que ser levado
a julgamento na justiça comum, não no tom especial.

Sr. Presidente, a outra questão que me levou a pedir a palavra foi a
decisão da MMa. Juíza Denise Pinho da Costa Vai, que, após os trabalhos
exaustivos da Assembléia Legislativa com a CPI do Sistema Carcerário,
determinou o mandado de prisão do Delegado André Luís da Rocha: Q
condenado supranominado, qualificado nos autos, está em gozo do beneficio
da suspensão condicional da pena que lhe foi imposta. Ocorre que, no curso
do prazo de prova, veio novamente a ser condenado em sentença
irrecorrível por crime doloso, conforme prova acostada nos autos. Sendo
assim, revogo o beneficio que lhe foi concedido. Expeça-se mandado de
prisão. Prepare-se a guia de recolhimento. Cumprirá a pena no regime
indicado pelo representante do Ministério Público".

Novamente, Sr. Presidente, o Delegado André Luiz da Rocha, que esteve
sob a investigação da CPI do Sistema Carcerário da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, comete um crime contra um cidadão mineiro, Edson Leal
Matos, e, por isso, a Juiza Denise Pinho da Costa Vai expede mandado de
prisão contra o Delegado. Tivemos a oportunidade de dizer algumas vezes
que, se o Governo do Estado não tomasse providências em relação a alguns
agentes públicos que, de posse de seus mandatos nos cargos, exageraram,
cometeram violências, se o Secretário da Segurança Pública não tomasse
providências, a justiça as tomaria. Este caso acaba de acontecer
relativamente ao Delegado André Luiz da Rocha, conforme relatei. No dia
19, será ouvido o Delegado Antônio João dos Reis, pela primeira vez; sendo
que deverá ser novamente convocado para uma outra oitiva. Esperamos que
os Juizes façam o que, até agora, o Governo do Estado não fez. Que
também o Juiz determine, como foi pedido pelo Ministério Público, a prisão
do Delegado Antônio João dos Reis, por torturas, por mentir diante da CPI da
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Assembléia Legislativa. Nós aguardamos que a justiça cumpra seu papel,
fazendo aquilo que, infelizmente, o Governo do Estado ainda não fez. Muito
obrigado. Sr. Presidente.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a
suspensão dos trabalhos para que as Lideranças possam entrar num
entendimento para apreciação da matéria constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo a solicitação dos Deputados

Anderson Adauto e Gilmar Machado, que buscam entendimento com relação
â votação dos projetos que se encontram na pauta, suspende a reunião por 5
minutos, para que possam finalizar os entendimentos com o Governo. Estão
suspensos os trabalhos.

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

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

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

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

Projetos de Lei n°5 1.317197, que foi apreciado na reunião extraordinária
realizada ontem, à noite; 1.137 e 1.150197, em virtude de sua apreciação na
reunião ordinária realizada hoje, à tarde; e que faz retirar da pauta os
Projetos de Lei n°s 1.548 a 1.550197, por não estarem atendidos os
pressupostos regimentais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar

Machado, solicitando a inversão da pauta, de modo que o Projeto de
Resolução n° 1.502197 seja apreciado em penúltimo lugar e o Projeto de Lei
n° 1.425197 seja apreciado em último lugar, entre as matérias constantes na
pauta. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.A Presidência
verifica, de plano, a inexistência de "quorum" para a votação de emenda à
Constituição. Portanto, passa a votar as matérias seguintes.

Discussão, em 1 0 tumo, 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 Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Educação opina pela sua aprovação, na forma do Substitutivo n° 1, da
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Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

-Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N°2 AO PROJETO DE LEI N°1.499/97

Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o fim de estimular a
realização de projetos culturais no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Esta lei estabelece normas de incentivo fiscal a pessoas jurídicas

que apóiem financeiramente a realização de projeto cultural no Estado.
Au. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- incentivador o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica que apóie
financeiramente projeto cultural;

li - empreendedor o promotor do projeto cultural.
Parágrafo único - Serão estabelecidos em regulamento os requisitos e as

condições exigidos do empreendedor para candidatar-se aos benefícios
desta lei.

Art. 30 - O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que apoiar financeiramente
projeto cultural poderá deduzir do valor do imposto devido mensalmente os
recursos aplicados no projeto, na forma e nos limites estabelecidos por esta
lei.

§ 1 0 - A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder a 3%
(três por cento) do valor do ICMS devido no período, e terminará ao atingir o
valor total dos recursos dedutíveis.

§ 20 - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte após 30
(trinta) dias do efetivo repasse dos recursos ao empreendedor cultural.

Art. 40 - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para
efeito do art. 30 não poderá exceder, relativamente ao montante da receita
líquida anual do imposto, aos seguintes percentuais:

- 0,15% (quinze centésimos por cento), no exercício de 1996;
II - 0,20% (vinte centésimos por cento), no exercício de 1999;
III - 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), no exercício de 2000;
IV - 0,30% (trinta centésimos por cento), nos exercícios de 2001 e

seguintes.
Parágrafo único - Atingido o limite previsto neste artigo, o projeto cultural

aprovado deverá aguardar o próximo exercício fiscal para receber o
incentivo.

Au. 50 - 0 contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa até 31
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de dezembro de 1996 poderá quitá-lo com desconto de 25% (vinte e cinco
por cento), desde que apóie financeiramente projeto cultural, nos termos
deste artigo.

§ 1 0 - Para obter o beneficio previsto no "caput" deste artigo, o contribuinte
incentivador apresentará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda e,
no prazo de 5 (cinco) dias do seu deferimento, deverá efetuar o recolhimento
do valor obtido após o desconto, nas seguintes condições:

- 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de
Documento Estadual de Arrecadação - DAE -, observada a legislação sobre
o pagamento de tributos estaduais;

II - 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo
contribuinte incentivador ao empreendedor cultural, por meio de cheque
nominal depositado em conta bancária de que este seja titular, observadas,
ainda, outras condições estabelecidas em regulamento.

§ 20 - Os recolhimentos de que trata o parágrafo anterior poderão, a critério
da Secretaria de Estado da Fazenda, ser efetuados parceladamente, na
forma e no prazo previstos em regulamento.

§ 30 - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1 0 importa na
confissão do débito tributário.

§ 40 - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em dívida
ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou
simulação pelo sujeito passivo.

Art. 60 - Havendo expressa anuência do contribuinte, a quitação de débito
tributário e a destinação de recursos para projeto cultural nos termos do art.
50 poderão ser efetivadas por incentivador interessado, observada a forma
estabelecida em regulamento.

Art. 70 - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3 0 , bem como o
dos recursos repassados na forma do inciso II do § 1 0 do art. 50 será de, no
máximo, 80% (oitenta por cento) do total de recursos destinados ao projeto
pelo incentivador, o qual deverá integralizar o restante a titulo de
contrapartida, nos termos definidos em regulamento.

Art. 80 - Poderão ser beneficiados por esta lei projetos culturais nas áreas
de:

- teatro, dança, circo, ópera e congêneres;
II - cinema, vídeo e fotografia e congêneres;
III - "design", artes plásticas, artes gráficas, filatelia e congêneres;
IV - música;
V - literatura, inclusive obras de referência, revistas e catálogos de arte;
VI - folclore e artesanato;
VII - pesquisa e documentação;
VIII - preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural;
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IX - bibliotecas, arquivos, museus e centros culturais;
X - bolsas de estudo na área cultural e artística;
Xl - seminários e cursos de caráter cultural ou artístico destinados à

formação, à especialização e ao aperfeiçoamento de pessoal na área de
cultura em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos;

XII - transporte e seguro de objetos de valor cultural, destinados a
exposições públicas.

Art. 90 - Somente poderão ser beneficiados pelos incentivos desta lei os
projetos culturais que visem à exibição, utilização ou circulação públicas dos
bens culturais, sendo vedada a concessão de incentivo a projeto destinado
ou restrito a circuitos privados ou coleções particulares.

Art. 10 - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da
aplicação desta lei, o projeto cultural deverá ser previamente aprovado pela
Secretaria de Estado da Cultura.

§ V - Apresentado à Secretaria de Estado da Cultura, o projeto será
apreciado por comissão técnica, no prazo e na forma estabelecidos em
regulamento, ouvida a Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 20 - Terá prioridade para exame o projeto que contenha a intenção do
incentivador em apoiá-lo financeiramente.

§ 30 - A comissão técnica, constituída nos termos de regulamento, será
composta por técnicos da administração estadual e de entidades de classe
da área cultural.

§ 40 - A comissão técnica poderá estabelecer, em cada caso, o limite
máximo de recursos a ser concedido a projeto

Art. 11 - E vedada a concessão de incentivo previsto nesta lei a órgão ou
entidade da administração pública direta e indireta de qualquer esfera
federativa.

Parágrafo único - A vedação de que trata o "caput" não se aplica a:
- entidade da administração pública indireta que desenvolva atividade

relacionada com a área cultural ou artística;
II - pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos criada com a

finalidade de dar suporte a museu, biblioteca, arquivo ou unidade cultural
pertencente ao poder público.

Art. 12 - O total de recursos destinados aos empreendedores a que se
referem os incisos do parágrafo único do art. 10 não poderá ultrapassar 35%
(trinta e cinco por cento) da parcela da receita do ICMS disponibilizada
anualmente pelo Estado a projetos culturais.

Art. 13 - E vedada a utilização do benefício fiscal em relação a projeto de
que seja beneficiário o próprio incentivador, o contribuinte ou sócio de
qualquer destes.

Parágrafo único - A vedação prevista no "caput" deste artigo estende-se



251
aos ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e ao cônjuge ou
companheiro de incentivador, contribuinte ou sócio de qualquer destes.

Art. 14 - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei, deverá
constar, obrigatoriamente, o apoio institucional do Governo do Estado de
Minas Gerais e da Secretaria de Estado da Cultura.

Art. 15-O incentivador ou o contribuinte que se utilizar indevidamente dos
benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a;

- multa correspondente a 2 (duas) vezes o valor que deveria ter sido
efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções civis,
penais ou tributárias;

II - pagamento do débito tributário de que trata o "caput" do art. 50,
acrescido dos encargos previstos em lei.

Art. 16- As entidades de classe representativas dos diversos segmentos da
cultura terão acesso, em todos os níveis, à documentação referente aos
projetos culturais beneficiados por esta lei.

Art. 17 - E vedada a aprovação de projetos que não sejam estritamente de
caráter artístico ou cultural.

Art. 18 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 19- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, dezembro de 1997.
Arnaldo Penna
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi

apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado Arnaldo Penna, que
recebeu o n° 2; nos termos do § 20 do art. 195 da Resolução n° 5.065190, a
Presidência vai devolver o projeto e o substitutivo à Comissão de Educação,
para receber parecer.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 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 para
o exercício de 1998. A Mesa 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 1 0 tumo, do Projeto de Resolução n° 1.518197, da Mesa da
Assembléia, que extingue cargos e funções gratificadas da Secretaria da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer favorável, Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Resolução n° 1.518197 com a
Emenda n° 1. A Mesa da Assembléia.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Resolução n° 1.554197, dos
Deputados Sebastião Helvécio e José Maria Barros, que aprova o convênio
celebrado entre os Municípios de Chácara e de Juiz de Fora para
modificação de limite territorial. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos Municipais opina
pela 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.) Aprovado. A Comissão de
Assuntos Municipais.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar no 23197, do
Governador do Estado, que acrescenta parágrafos ao art. 5 0 da Lei n° 5.301,
de 16110169. A Comissão de Administração Pública 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 COMPLEMENTAR N° 23197

Acrescente-se onde convier:
"Art. ..... - Fica acrescentado ao art. 165 da Lei n°5.301, de 16 de outubro

de 1969, o seguinte parágrafo único:
'Art. 165- .................
Parágrafo único - O Comandante de destacamento permanecerá em cada

município do interior do Estado pelo prazo máximo de 2 (dois) anos.'.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
José Bonifácio
Justificação: O revezamento dos Comandantes de destacamento da

Policia Militar entre os diversos municípios do interior de Minas irá propiciar-
lhes o indispensável e perfeito conhecimento da tropa e do serviço policial-
militar, bem como o pleno desenvolvimento das suas habilidades de
comando. Trata-se, portanto, de medida de interesse da instituição, que deve
ser acolhida nesta Casa.

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

Minas Gerais:
Os Líderes que este subscrevem concordam que seja apresentada a

emenda anexa ao Projeto de Lei Complementar n° 23197, que dispõe sobre a
permanência, em cada município, de Comandante de destacamento policial
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pelo prazo máximo de 2 (dois) anos.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 1997.
Dinis Pinheiro - Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Mauri Torres - Ajalmar

Silva - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi

apresentada uma emenda do Deputado José Bonifácio, que recebeu o n° 1.
De conformidade com o § 40 do art. 189 do Regimento Interno, a Presidência
vai submeter a emenda a votação, independentemente de parecer. A
Presidência solicita à Deputada Maria Olivia que proceda à leitura da
Emenda n°1.

- A Emenda n° 1 lida pela Deputada Maria Olivia é a já publicada.
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo

processo eletrônico, de conformidade com o art. 260, inciso 1, do Regimento
Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão registrar "sim", e os
que desejarem rejeitá-la deverão registrar "não". A Presidência lembra ao
Plenário que, nos termos do art. 192 do Regimento Interno, o projeto de lei
complementar será aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. A fim de se
proceder à votação pelo painel eletrônico, a Presidência solicita aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam
neste momento. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
- Registram "sim" os seguintes Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Maria Olivia - Adelmo Carneiro

Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Antônio
Roberto - Amaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - Kemil Kumaira - Marco Régis - Marcos Helênio - Mana
José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires
- Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Está, portanto, aprovado o
projeto, salvo emenda. A Presidência vai submeter a votação a Emenda n°
1, do Deputado José Bonifácio. Em votação a Emenda n° 1.

- Procede-se a votação por meio do painel eletrônico.
- Registram "sim" os seguintes Deputados:
Geraldo Rezende - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Antônio Roberto

- Gilmar Machado - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Marco
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Régis - Mamas Helênio - Maria José Haueisen - Miguel Barbosa - - Sebastião
Navarro Vieira.

- Registram "não" os seguintes Deputados:
Francisco Ramalho - Mana Olivia - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira

Júnior - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Djalrna Diniz - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Hely Tarqüínio - João Leite - Jorge Hannas - José Maria Barros - Kemil
Kurnaira - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa
- Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 16 Deputados, 28 Deputados votaram
"não"; no total, 44 votos. Está, portanto, rejeitada a Emenda n° 1. Fica,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei Complementar no 23197. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.089197, do Deputado Ivo
José, que regulamenta o parágrafo única do art. 194 da Constituição do
Estado, que dispõe sobre a assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios e dá outras providências. A Comissão de
Constituição e Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a
Emenda no i, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a
Emenda n° i, da Comissão de Saúde, na forma da Subemenda n° 1, que
apresenta, e com as Emendas n°s 2 e 3, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo
n°1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Saúde,
na forma da Subemenda n° 1, da Comissão de Meio Ambiente, e com as
Emendas n°5 2 e 3, da Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°4 AO PROJETO DE LEI N° 1.089197

Acrescente-se o seguinte inciso VIII ao art. 30:
"Art. 30 - .......................
VIII - um representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais - FIEMG.
Sala das Reuniões, de de 1997.
José Mana Barros
Justificação: A construção de barragens é atividade exclusivamente

realizada pelo segmento da indústria da construção pesada, representada
pela FIEMG. Assim, qualquer programa social que envolva a construção de
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barragens no Estado deve receber, também, estudos e análises por parte do
setor responsável por sua construção, ainda mais levando-se em conta que,
a partir de agora, o setor privado será um dos fortes produtores de energia
elétrica no País, com a desregulamentação do setor energético, sendo
importante e fundamental sua participação nos programas de assistência
social a serem definidos pelo CEAPAB.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentada ao projeto emenda do Deputado José Mana Barros, que
recebeu o n° 4; nos termos do § 20 do art. 195 da Resolução n° 5.065, de
1990, a Presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão do
Trabalho, para parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°1.321/97, do Deputado Gilmar
Machado, que estabelece as matérias de Filosofia e Sociologia como
disciplinas obrigatórias nas escolas públicas de 2 0 grau. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação
opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo no i, 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. A Comissão de Educação.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.572197, do Deputado
Péricles Ferreira, que altera a Lei n° 12.422, de 27112196, que autoriza o
Poder Executivo a realizar operação de crédito com a União, para o fim que
menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira conclui pela sua aprovação.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.572197

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier.
"Art. .... - O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembléia Legislativa,

no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura, cópias dos contratos
firmados com a União relativos ao refinanciamento da dívida fundada do
Estado, aos compromissos assumidos com o saneamento do sistema
financeiro estadual e nas operações de crédito autorizadas por este
instrumento.".

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 1997.
Marcos Helênio

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
'Art.....- Revogue-se o art. 20 da Lei n° 12.422, de 27 de dezembro de

1996.".
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Sala das Reuniões, de 1997.
Marcos Helênio
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,

foram apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado Marcos Helênio,
as quais receberam os n os 1 e 2. Nos termos do § 20 do art. 188 do
Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas com o projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

Discussão, 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. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

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 amanhã, dia 19, e dos dias 20, 21 e
22, às 9, às 14 e às 20 horas; e 23, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, e para a ordinária do dia 23, às 14 horas, com a
ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 1998

ATAS

ATA DA 232a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19112197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Ailton Vilela

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 3 Parte: Ata - Suspensão e
reabertura da reunião - r Parte (Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em P turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n° 50197; discurso do Deputado Anderson Adauto;
questão de ordem; chamada de recomposição de quorum"; existência de
número regimental para continuação dos trabalhos; discurso do Deputado
Anderson Adauto; questão de ordem; chamada de recomposição de
"quorum"; existência de número regimental para continuação dos trabalhos;
questões de ordem; discursos dos Deputados Anderson Adauto e Antônio
Roberto; questão de ordem; chamada de recomposição de "quorum";
existência de número regimental para continuação dos trabalhos; discursos
dos Deputados Antônio Roberto e Dinis Pinheiro; questões de ordem;
prorrogação da reunião; chamada de recomposição de "quorum"; existência
de número regimental para continuação dos trabalhos; discurso do Deputado
Dinis Pinheiro; encerramento da discussão; questão de ordem -
Encerramento.

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

José - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio
- Antônio Roberto - Amaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Emiano Batista - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Nascimento - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - Ibrahim Jacob - lrani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Luiz Femando
Faria - Marco Régis - Marcos 1-lelênio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Péricles Feri-eira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley
Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h115min, 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 Rêmolo Aloise, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 minutos

para que sejam ultimados os trabalhos das comissões com relação aos
projetos constantes na pauta. Estão suspensos os trabalhos.

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

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

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

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

Projeto de Lei n° 1.321197, os Projetos de Resolução n°s 1.533, 1.518 e
1.554197 e o Projeto de Lei Complementar n° 23197, em virtude da sua
apreciação na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem como o
Projeto de Lei n° 1.089197, que recebeu emendas em Plenário, na referida
reunião, e foi devolvido à Comissão do Trabalho.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

"quorum" para a votação das matérias, mas verifica também que o há para a
discussão.

Discussão, em 1° tumo, da Proposta de Emenda à Constituição n° 50197,
do Deputado Dilzon Meio e outros, que acrescenta ao art. 161 da
Constituição do Estado os § 1 0 e 20 (transferência de recursos para os
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas). A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta
com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Para discuti-
la, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria
de enumerar algumas vantagens da Proposta de Emenda à Constituição n°
50/97. Ela acrescenta ao art. 161 da Constituição do Estado os § 1 e 2 0 . (
Lê a Proposta de Emenda à Constituição n° 50197, publicada na edição de
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17112/97, e o parecer para o 1 0 turno, publicado na edição de 19112197.)

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, gostaria de solicitar o

encerramento, de plano, da reunião, visto que não existe número suficiente
de Deputados para a continuação dos trabalhos.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na
pauta, a Presidência determina que se taça a recomposição de quorum".
Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Com a

presença de mais 12 em reunião de comissão, temos um total de 41
Deputados. Portanto, há 'quorum" para a continuação dos trabalhos. A
Presidência esclarece ao ilustre Deputado Irani Barbosa que, para discussão,
há necessidade de apenas 26 Deputados. Com a palavra, para continuar a
discutir, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente e Srs. Deputados, depois de
haver lido o artigo que a proposta de emenda à Constituição pretende
acrescentar, daremos continuidade à exposição para os companheiros. (-
Relê o Parecer para o 1 0 Turno da Proposta de Emenda à Constituição n°
50197, que foi publicado na edição de 19112197.)

Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de chegar a esta Casa, não tive a
honra de ser Vereador nem Prefeito Municipal, mas fui chefe de gabinete na
Prefeitura de Uberaba, que é uma cidade bastante desenvolvida. Ocupei
esse cargo durante dois anos e percebi o que acontece com o Executivo em
relação ao Legislativo. Não quero, não posso nem devo relatar o
comportamento que vi por parte do Executivo daquele município. Não
poderia jamais trazer, transpor, ampliar, comparar e dizer que a realidade
que vi em Uberaba, naqueles dois anos em que fui chefe de gabinete, fosse
repetida em todo o Pais.

No ano de 1959, vi os constituintes federais procurando estabelecer a
obrigatoriedade do repasse dos recursos correspondentes às dotações
orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais,
destinadas aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas, e determinando que o que é de direito
desses órgãos deveria ser repassado na forma de duodécimos, ou seja, em
doze meses, em parcelas subseqüentes. O legislador federal procurou
assegurar isso. E nós, constituintes mineiros - tive o prazer e a honra de
participar da elaboração da Carta Magna de Minas Gerais -, também
julgamos ser necessário garantir os duodécimos ao Ministério Público, ao
Tribunal de Contas, ao Tribunal de Justiça e à Assembléia Legislativa.
Chegamos ao ponto de, na última linha, após a última virgula, dizer, sob
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pena de crime de responsabilidade, que, se o Executivo mineiro não cumprir
a sua obrigação no que diz respeito a essa emenda à Constituição, iríamos
votar a favor dela. E acredito que a maioria absoluta dos Deputados desta
Casa também votará a favor. Vamos fazer com a Emenda à Constituição n°
50197 aquilo que o legislador brasileiro está fazendo em todo o território
nacional, O País não precisa de mais leis. No entanto, vamos fazer uma
emenda à nossa Constituição repetindo o que já está escrito, com todas as
letras, no art. 162.

Caros companheiros Deputados, já está escrito, não numa lei comum e
ordinária, não numa lei complementar, mas na Lei Maior do nosso Estado,
que o Executivo é obrigado a assim proceder. E, agora, o Colégio de
Lideres, com mais de 113 dos Deputados, em vez de buscar o cumprimento
do art. 162, que está cravado na Constituição do Estado, irá votar, irá fazer
mais uma mudança na Constituição.

Srs. Deputados, a mudança que vamos fazer na nossa Constituição já está
clara no art. 162. Vou ler novamente esse artigo, para que os senhores
possam prestar atenção ao que estamos mudando:

"Art. 162 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias,
compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, ser-lhes-ão entregues em duodécimos até o dia 20 de cada mês, na
forma da lei complementar a que se refere o art. 159, sob crime de
responsabilidade".

Olhem bem o termo que o legislador procurou cravar no art. 162 da
Constituição: "ser-lhes-ão".

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Gostaria de parabenizar o
ilustre Deputado, brilhante parlamentar, pelo comentário profundo, buscando
o esclarecimento minucioso para que possamos entender tudo
perfeitamente. E, para que se estabeleça a harmonia, a independência entre
os Poderes, é necessário que eles estejam automaticamente independentes.

A Constituição Federal manda, como V. Exa. citou aí.
O Deputado Anderson Adauto - Eu li a Constituição Estadual. Esse art.

162, que eu li, Deputado Paulo Pettersen, é da Constituição Estadual.
E o que acontece? Quem não conhece a luta que o nosso querido Diretor-

Geral, Dalmir de Jesus - que no momento está aqui -, enfrenta todos os
meses, correndo atrás do Executivo, com o pires na mão, para receber o que
é de direito da Assembléia Legislativa.

Tenho conhecimento, Sr. Deputado, que ocorre a mesma coisa com os
Diretores do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça. Eles deveriam
montar um clube, uma confraria de resistência e luta.

Muitas vezes, é isso o que o parlamento faz. Faz uma lei igual à que já
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existe. O País não precisa de mais leis. Deveria ser proibido o Deputado
fazer uma lei durante o seu mandato. O que ele precisaria fazer é usar a
força de seu mandato, revestida daquilo que significa ser Deputado, desse
nobre papel de representante da sociedade brasileira. Seria fazer com que
as leis que já existem sejam cumpridas.

Estamos criando mais dois parágrafos para dizer justamente o que já está
dito, o que sabemos que, na prática, não é cumprido.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Tenho essa convicção,
Deputado, e a certeza de que temos de resolver esse problema, o mais
rápido possível, para que o Poder Legislativo não continue atrelado ao
Governo, que transfere quanto e quando quer. E o que vêm fazendo com o
Poder Legislativo, infelizmente.

O nosso Diretor, Dalmir, como já explicou muito bem, depois do acidente
que sofreu, não conseguiu mais andar perfeitamente de tanto subir as
escadarias da Fazenda. Temos de lutar, incessantemente, nesta Casa, para
que possamos fazer dessa PEC n° 50 uma realidade. O Legislativo precisa
sair dessas amarras. E, se isso valesse para as autarquias, incluiríamos
também o IPSEMG, para evitar a bancarrota daquela autarquia.

Quero parabenizar V. Exa. por essa lúcida colocação para que possamos,
a partir de seu discurso, de seu pronunciamento, saber discernir o que seja a
harmonia e a independência entre os Poderes.

O Deputado Anderson Adauto - Obrigado, Deputado. Continuando, o artigo
da Constituição já é absolutamente claro. Ele diz que "ser-lhes-ão
entregues". O termo é muito claro. Não é "poderão" ou "deverão". O texto
diz: "Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias,
compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, ser-lhes-ão entregues em duodécimos até o dia vinte de cada mês,
na forma da lei complementar a que se refere o art. 159, sob pena de crime
de responsabilidade".

E importante dizer que as dificuldades que o Ministério Público enfrenta
não existem apenas neste Governo; isso acontece em todos os governos.
Então, em minha avaliação, Sr. Presidente, acho que é preciso que os
Deputados tomem conhecimento da importância dessa PEC, que, como eu
disse anteriormente, todos querem ver aprovada. De minha parte, votarei a
favor, mas em minha região, no Triângulo, chamamos isso de "chover no
molhado". Porque o que tinha de ser dito já está dito. O que seria necessário
era o seu cumprimento, sob pena de responsabilidade. E o que fazer, se o
Executivo não está cumprindo? Ações em cima! Ações em cima, ao invés de
fazer o que vamos fazer. Pois já foi dito que é para pagar, que tem de se
entregarem os recursos: "ser-lhes-ão entregues".



262
Agora, o que está sendo proposto na PEC n° 50? O parágrafo 1 0 diz que o

repasse financeiro dos recursos a que se refere esse artigo será
automaticamente creditado em conta própria de cada órgão mencionado no
"caput" pela instituição financeira centralizadora da receita do Estado,
limitado, mensalmente, o valor, a 1112 dos respectivos créditos
orçamentários autorizados.

Então, não entendo. Ser-lhes-ão entregues, como todos sabem, pois já
está dito, em forma de duodécimos. Mas aqui está dizendo que serão
automaticamente creditados. Em meu entendimento, se houvesse a vontade
de se cumprir a lei, esse termo não seria necessário. Mas vou partir do
principio, inclusive para dar meu voto favorável à PEC, de que não existe
essa boa-vontade por parte do Executivo no que diz respeito ao
cumprimento elementar e essencial de sua obrigação.

Já o parágrafo 20 diz que é vedada a retenção ou a restrição ao repasse ou
ao emprego dos recursos atribuídos aos órgãos previstos neste artigo. O
"caput" diz "ser-lhes-ão entregues", O parágrafo 1 0 diz que o repasse
financeiro dos recursos a que se refere esse artigo será automaticamente
creditado em conta própria de cada órgão mencionado. E no parágrafo 20
consta que não se pode, de forma nenhuma, vedar ou reter a restituição ou o
repasse ou o emprego dos recursos, atribuídos aos órgãos previstos neste
artigo.

Então, Sr. Presidente, só posso entender que V. Exa., pela habilidade
natural de que é possuidor, quis "bater na cangalha para que o burro pudesse
entender". Entendo que não deveria haver a necessidade dessa mudança.
Não deveria haver a necessidade de se mudar a Constituição do Estado por
causa de um fato que, em nosso entendimento, não deveria e não poderia
estar acontecendo, como, da mesma forma, não deveria haver violência no
Pais e, infelizmente, assistimos à violência a cada dia; deveria haver a boa
prestação dos serviços médico-hospitalar e odontológico por parte do
Estado, e, no entanto, o Estado não cumpre esse seu papel elementar.

E responsabilidade do Estado dar as melhores condições na educação, e
assistimos a uma propaganda dizendo que o Estado é modelo no que diz
respeito à educação. Mas, quando se desliga a televisão e se corre para o
interior, visitando-se as bases, o que vemos é o Estado procurando reter as
suas vagas, diminuindo as suas responsabilidades elementares no
oferecimento do ensino de 20 grau.

Infelizmente, é a isso que assistimos hoje no nosso Pais. Leis existem em
abundância, o que não existe são homens com coragem, com peito, com
determinação para que essas leis possam ser cumpridas. E apenas isso que
falta.

No meu entendimento, deveria haver apenas, como lei neste País, - acho
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que seria o ideal - o art. 1 0: cada brasileiro é obrigado a ter vergonha na
cara; e o art. 20: revogam-se todas as disposições em contrário. Se
tivéssemos a ética necessária, poderíamos elaborar, talvez, uma Carta
Magna com esses dois artigos somente.

Então, caros amigos Deputados, companheiros, votarei a favor desta
proposta de emenda à Constituição, desta PEC. Votarei favoravelmente,
apenas porque acredito em alguns Deputados que iniciaram o procedimento
para que esta PEC pudesse entrar em processo de votação.

Questão de Ordem
O Deputado lrani Barbosa - Pediria a V. Exa., Sr. Deputado, um aparte, por

favor. Sr. Presidente, solicitaria de V. Exa. que fizesse a chamada para a
recomposição do "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que faça a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Júnior) - (-Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. Com a

presença de mais 12 Deputados nas comissões, temos 46 presenças,
número suficiente para a continuação dos trabalhos.

Questões de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma correção.

O Deputado Mauro Lobo foi contado no Plenário e nas comissões.
O Sr. Presidente - A Presidência faz a correção. Em vez de 46 Deputados

presentes, são 45 Deputados.
O Deputado Anderson Adauto - Gostaria também, interrompendo um

pouquinho o assunto, de solicitar à assessoria da Presidência e à da Mesa
que tivessem o maior cuidado nesse processo, porque existe realmente
obstrução feita não só por um partido, mas por dois partidos, de forma
explícita, e por um, de forma implícita. A intenção é realmente colocar. Não
existe, Sr. Presidente....

O Sr. Presidente - Gostaria de dizer, Deputado Anderson Adauto, que
realmente não foi erro da assessoria, mas o que houve foi que um Deputado
que estava em comissão deixou-a e veio para o Plenário. Não foi realmente
uma falta.

O Deputado Anderson Adauto - Nós já acertamos com a nossa assessoria
para ela ficar nas comissões e, todas as vezes, vamos solicitar os nomes dos
Deputados que estiverem lá.

Então, vamos fazer essa colocação apenas para dizer que estamos nos
preparando para o processo de obstrução. Achamos que é importante e
procuraremos caminhar com o devido cuidado. Até agora, em absoluto, era o
que iria dizer, não tenho nenhuma reclamação a fazer com relação à
assessoria da Presidência e à da Mesa e, muito menos, com relação ao
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Presidente. Ele tem sido extremamente correto no cumprimento do novo
Regimento Interno, que foi concebido devido a muita insistência dele. Eu lhe
tenho dito que esperamos que a pessoa cuide daquilo que tem muito a ver
com ela. O Regimento Interno tem muito a ver com a pessoa do Presidente.
O que esperamos nesse final de ano e no primeiro ano de vida - esse
Regimento é uma criancinha, precisa de cuidados. Não se pode deixar
passar a hora. Se o remédio é de duas em duas floras e se for dado de hora
em hora, pode fazer mal à criança. Então, é muito importante que as coisas
aconteçam exatamente como está estabelecido. Esperamos exatamente
isso.

Entendemos a condição do Presidente, que é um Deputado do PSDB e faz
parte da base de apoio ao Governo. Nós não esperamos nada além daquilo
que está no Regimento mas o que está lá, com sinceridade, esperamos seja
levado às últimas conseqüências.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para continuar a discutir, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Então, nesse projeto do pacote do
Governo, quero aproveitar - é a primeira vez que ocupo a tribuna hoje - para
dizer aos Deputados companheiros: o PMDB reunido, na maioria de seus
Deputados, definiu que não votará e utilizará todos os recursos para tentar
impedir a votação do pacote do Governo, exatamente porque significa
aumento de impostos e taxas.

Nós chegamos à conclusão de que a sociedade civil brasileira, a sociedade
mineira não suporta mais aumento de carga tributária. Chega. Todas as
vezes que existe um buraco no orçamento do Estado e da União, quem paga
é o povo. Chegou a hora de mudarmos esse modela Todos nós, pessoas
físicas, procuramos não viver fora da realidade. Temos um planejamento
mínimo. Esse é um dos motivos que me levam a votar essa emenda, porque
começaremos a detectar se o Governo não está tendo o devido controle do
orçamento. Isso ocorrerá exatamente quando houver urna fiscalização rígida,
mês a mês, em cima dos duodécimos que cada Poder tem. A partir do
momento em que houver atraso de um duodécimo para um determinado
órgão, será sinal de que o Governo está levando as finanças a um estado de
descontrole. Vamos lá verificar. Chegou no segundo, chegou no terceiro.
Então, aí, já está caminhando para o caos.

O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Meu caro Deputado
Ariderson Adauto, apesar do cansaço das reuniões, V. Exa. demonstra uma
brilhante memória e grande rapidez de raciocínio em suas explanações, mas
gostaria apenas de dizer que sua brilhante memória cometeu um lapso muito
grande.

Concordo com V. Exa. sobre essa questão do aumento de imposto.
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Realmente, essa é a medida mais fácil que o Governo toma, tanto o Federal
quanto o Estadual, quando as coisas apertam. Mas V. Exa. não se lembrou,
por exemplo, de que o Governador do seu partido, o PMDB, que, na época,
era também o meu partido, o Governador Newton Cardoso mandou para
esta Casa um projeto aumentando o ICMS de 17% para 18%. V. Exa. votou
a favor, e aquela era a época das vacas gordas. O Governo não vivia aperto
financeiro.

Quero dizer que concordo com o que V. Exa. disse. A argumentação de V.
Exa. é consistente, mas só gostaria de dizer que o cansaço deve ter traído a
sua memória.

O Deputado Anderson Adauto - Muito pelo contrário, Deputado. V. Exa.
pode ter certeza disso: não afirmei que nunca votei aumento de imposto.
Nunca afirmei isso, muito menos na tribuna. Se for necessário e se querem
ouvir, não tenho nenhuma vergonha de dizer eu já votei alguns projetos que
não deveria ter votado. O que acontece comigo hoje é a determinação
natural que acontece com o parlamentar que já tem dez anos de vida
pública: ele já tem mais experiência. E hoje não voto determinados projetos
que a minha consciência diz que não devo votar.

Então, quero apenas dizer que V. Exa. tem razão. Realmente, no meu
primeiro mandato, votei aumento de imposto. Depois disso, não votei e
espero nunca mais votar aumento de imposto e de aliquota. Com
sinceridade, espero isso.

O que estamos hoje vivendo é um período extremamente interessante.
Está na hora de cada um que já praticou erro de toda natureza mudar, está
na hora de cada um buscar um novo caminho. Acho que o mundo todo
passa por um processo de reflexão e faço parte dessa camada de pessoas
que, de repente, ficou perplexa, entendeu que tinha de buscar novos
caminhos e alternativas. Faço parte dessa ala, desse mundo que está em
processo de mutação, de transformação.

Estou consciente - apenas isso -, na minha condição de parlamentar, de
que o meu papel é o de ajudar a fazer as modificações que precisam ser
feitas, para que possamos passar essa fase de transição. E acho que é
missão minha, neste momento - não por estar no PMDB -, contribuir para
que haja mudança de comportamento, de estilo, de modelo. E apenas isso,
sem demagogia, sem nada.

Estou procurando responder dessa forma pelo respeito duplo que tenho
pela pessoa de V. Exa., pela coerência que V. Exa. sempre teve como
Vereador e, agora, como parlamentar. Sou profundamente respeitoso com
relação a V. Exa., e é exatamente por isso que me julguei no direito de dar-
lhe essas explicações.

0 Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Quero parabenizar o meu Líder,
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o Líder do PMDB, que é V. Exa., pela feliz iniciativa de o PMDB voltar às
suas origens e defender o povo na rua, defender os oprimidos, evitando o
impacto de mais carga tributária. Esse é o dever do partido, e essa sempre
foi a sua bandeira, e até hoje o PMDB, ao qual pertenço, estava pendurado
na garupa do Governo, compactuando com todo esse acinte à sociedade.

Enquanto o Secretário da Fazenda senta-se com o Diretor da Souza Cruz
para reduzir alíquotas, é incapaz de se sentar com a Bancada do PMDB ou
com outras para reduzir o impacto das alíquotas no óleo diesel e no TPVA.

Se o PMDB pecou é porque tudo nasce, tudo se cria, tudo se transforma -
e essa é a história do nosso partido.

V. Exa. foi muito feliz ao colocar-se aqui no caminho certo em defesa do
consumidor.	 -

Temos que ter equilíbrio, promover o diálogo nesta Casa. E um
desrespeito o Secretário sentar-se com os diretores da Souza Cruz, recuar
na instituição de sua alíquota, mas ser incapaz de se sentar conosco. V. Exa.
está de parabéns por conduzir o partido sem amarras, compromissado
sobretudo com o clamor das ruas, com o combate à fome, com a segurança
e com a habitação.

O Deputado Anderson Adauto - Agradeço o aparte do Deputado Paulo
Pettersen, e encerro minhas palavras dizendo que acredito que, com
memória ou sem memória, são muito poucos os homens públicos neste País
que hoje podem atirara primeira pedra. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio
Roberto.

O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas presentes nas galerias, para que não fique a menor
dúvida sobre esse projeto, quero também relê-lo e tecer aqui alguns
comentários a seu respeito, e dizer da importância desse momento histórico
nesta Casa e no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Gostaria de explicar às pessoas
presentes nas galerias, que esperam com ansiedade a votação do projeto,
que V. Exa. terá uma hora para fazer seu pronunciamento. Assim sendo,
com certeza, o projeto da Defensoria Pública, com esse processo de
obstrução, não será votado na parte da manhã.

Há muitas pessoas ali precisando ir para o trabalho, mas aqui permanecem
na expectativa da votação desse projeto. Gostaria, então, de fazer um apelo
a V. Exa., em nome das pessoas que nos visitam hoje, para que seja sucinto
no seu pronunciamento, de modo que possamos dar andamento na votação
dessa PEC, e, com certeza, antecipar a votação do projeto que vai atender
aos companheiros das galerias. (- Palmas.)

0 Deputado Irani Barbosa (Em aparte)* - Respondendo ao Deputado
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Alencar da Silveira Júnior quero dizer que todos os Deputados desta Casa
estão de acordo com o projeto de lei que se originou da CPI do Sistema
Penitenciário. (- Palmas.) Só que a Casa, numa manobra política, que é
normal do processo, colocou o projeto de vocês atrás da Proposta de
Emenda à Constituição n° 50197, que é também de interesse de todo o
sistema judiciário e da Defensoria Pública.

Estamos num processo de obstrução normal em todos os parlamentos.
Gostaria de dizer que todos estamos com vocês, inclusive os que estão
fazendo obstrução. Vamos aprovar a emenda de vocês, mas gostaríamos de
lhes pedir paciência, pois estamos também defendendo outras questões que
são de interesse da população de Minas Gerais.

Portanto, tenham a certeza de que contam com o apoio de toda a oposição
desta Casa. Pelo que tenho conhecimento, todos os partidos votarão com os
Defensores Públicos. Vocês têm o nosso respeito, inclusive porque são uma
das classes mais sofridas no Estado, e trabalham de graça para a população
que não pode pagar.

Muito obrigado a todos. Espero ter respondido ao apelo desta Casa, e
gostaria de dizer, Deputado, que até sem a presença deles aqui, o
compromisso do PSD, somos três Deputados - e acredito que também do
PMDB e de outros partidos-, é ode apoiar incondicionalmente o projeto que
lhes interessa.
• Desculpe o transtorno que estamos causando a vocês, mas o processo

democrático nos faculta isso e estamos utilizando o que nos é de direito.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência pede licença ao orador, para esclarecer
ao Plenário e à galeria que a ordem da pauta é determinada pelo Regimento
Interno. Primeiro, os projetos em votação; em segundo, as propostas de
emenda à Constituição para depois entrarem os projetos. Não foi colocado
de propósito em segundo plano o projeto que trata dos Defensores Públicos.
Isso ocorreu apenas porque temos de cumprir o Regimento Interno.

O Deputado Antônio Roberto - Faço minhas as palavras do Deputado Irani
Barbosa. Acho perfeitamente injusto que vocês fiquem ai. Nesse momento
de obstrução, quero pedir desculpas ao pessoal da galeria. Entendemos que
• momento é importante e prometemos votar com vocês, pois sabemos que
• projeto é muito justo. Como é um processo de obstrução, vamos demorar
um pouco mais. Se vocês não puderem ficar, lamentamos, mas infelizmente
usaremos do tempo a que temos direito.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Em aparte, mais uma
vez, gostaria de orientar a galeria de que temos uma hora para o Deputado
Antônio Roberto, uma hora para o Deputado Irani Barbosa e uma hora para o
Deputado Dinis Pinheiro. Com certeza, teremos mais 5 horas para tentar
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votar essa proposta de emenda à Constituição, para depois votar o projeto
de interesse de vocês. O objetivo de me certificar do apoio de todas essas
bancadas para a aprovação do projeto já foi alcançado.

O Deputado Antônio Roberto - Vou reler a Proposta de Emenda à
Constituição no 50197 (- A proposição lida foi publicada na edição de
17112197.).

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, antes de ler o Parecer para

o 1 0 Turno da Proposta de Emenda à Constituição n° 50197, solicito que se
faça a chamada para recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada dos Deputados para recomposição do "quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Aílton Vilela) - Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados. 1-lá, portanto,

"quorum" para a continuidade dos trabalhos. Continua com a palavra, para
discutir, o Deputado Antônio Roberto.

O Deputado Antônio Roberto - Lê o Parecer para o 1 0 Turno da Proposta
de Emenda à Constituição n°50/97, que foi publicado na edição de 19112197.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) * - Deputado, ocupei a tribuna
antes de V. Exa. para abordar exatamente um aspecto em que não sei se V.
Exa. reparou.

Estamos mudando um artigo da Constituição, mas, na verdade, ao se
acrescentarem esses dois parágrafos, estamos fazendo apenas com que
seja obrigatório aquilo que já é, sob pena de responsabilidade prevista no
"caput" do art. 162. Ele expõe, da forma mais clara possível, que o Poder
Executivo tem obrigação de fazer o que, infelizmente, não está fazendo.
Quer dizer, ele tem atrasado de forma sistemática o repasse dos recursos,
tanto para a Assembléia Legislativa como para o Tribunal de Contas, o
Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Não estou falando apenas do atual
Governador. Isso é uma constante no Executivo, porque, como é ele que
recebe todos os recursos, muitas vezes ele passa a acreditar que o dinheiro
é seu, que o recurso é seu. Mas isso não é verdade. O Estado é dividido,
ficando cada um com suas responsabilidades. Ao Executivo cabe, sim, fazer
a arrecadação, mas também cabe-lhe fazer os repasses. Bem, ele procura
fazer e está fazendo a arrecadação dos recursos, mas peca muito pela forma
como faz a distribuição desses recursos. E, no caso dos repasses, na maioria
das vezes, ele não cumpre as determinações constitucionais.

Acreditamos, como eu disse, que essa medida talvez não fosse
necessária. Acho que valeria a pena que os outros Poderes - o Judiciário e o
Legislativo - não transigissem com esse princípio. Se está na Constituição
que os recursos têm de ser repassados, na forma de duodécimos, sob pena
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de responsabilidade, não poderia haver dúvidas. Acho que os Poderes
poderiam estar caminhando de forma bem melhor de acordo com as
diretrizes que norteiam o principio da interdependência entre eles. Quer
dizer, os Poderes são independentes entre si, embora seja verdade que eles
devem ser harmônicos - devemos fazer todo o possível para que haja
harmonia entre os Poderes, mas nunca submissão. Um Poder não pode ser
submisso a outro, pois, a partir do momento que isso acontecer, ele deixa de
ser Poder.

Então, Deputado Antônio, nós, que estamos no Legislativo e que
aprendemos, desde o ginásio, que temos de zelar pela independência e
interdependência dos Poderes, exatamente porque a democracia está
assentada nesse principio, temos de ter preocupação muito grande com isso.
Quando um Poder quiser submeter outro a situação vexatória e difícil,
poderemos presenciar algo como aconteceu ontem, quando tivemos aqui a
presença do ilustre Secretário da Fazenda e pudemos ver a forma
constrangedora com que ele veio nos visitar e apresentar, por escrito e
verbalmente, um pedido de desculpas. Essa é uma situação que eu nunca
•havia visto em minha vida! Ele veio aqui, à casa do Legislativo, confessar
que praticou um crime! Então, acho que fez muito bem o Deputado Durval
Angelo, que, após a fala do Secretário, na qual ele confessou que realmente
errou, que praticou um crime, resolveu entrar com todas as medidas judiciais
cabíveis contra o Secretário da Fazenda.

Então, Sr. Deputado, quero dizer que fico muito satisfeito que V. Exa. suba
a esta tribuna e que, como Deputado do PMDB, também venha hipotecar
sua solidariedade a essa emenda, para que ela possa contribuir ainda mais
para que haja essa tão necessária independência entre os Poderes. Essa
emenda, Sr. Presidente, é que é importante, e não esse outro projeto de
custas e emolumentos, que procura fazer com que o contribuinte, que já está
sobrecarregado com o pagamento de tantos impostos, venha agora, nas
custas e emolumentos, ver repassada parte desses recursos diretamente
para o Judiciário, para dar-lhe melhores condições. O que tem que existir, no
nosso entendimento, é um caixa único, onde todos os recursos entrem, para
depois serem distribuídos entre os Poderes, de acordo com a necessidade de
cada um.

Essa emenda está chovendo no molhado, porque o "caput" do artigo é
muito claro, e eu dizia, no momento em que ocupei a tribuna, que alguns
Deputados agiram de forma inteligente, bateram na cangalha para o burro
entender, quer dizer, não estão sendo cumpridos os compromissos definidos
pela Constituição, e isso não pode continuar dessa forma.

E importante que se preste atenção no art. 162 da Constituição do Estado.
Não está sendo cumprida uma determinação constitucional. Já que não se
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está prestando atenção no artigo, vamos mantê-lo e acrescentar outros dois
parágrafos. Quem sabe, não existindo somente o "caput" do artigo, mas
também dois parágrafos, ele será visto pelo Executivo?

Da mesma torna, a partir dessa decisão política importante que a
Assembléia está tomando, vamos dar melhores condições para que o
Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público tenham mais
facilidade para correr atrás do que é seu de direito. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Antônio Roberto - Ilustre Deputado Anderson Adauto, suas
palavras são sempre esclarecedoras. E muito oportuno e esclarecedor o seu
aparte. Entendemos que isso é chover no molhado, mas é sempre válido
porque chama a atenção dos nossos legisladores para um ponto que está
passando despercebido.

Então, agradecemos, dizendo da importância da sua participação e
também do seu trabalho, quando promove essa obstrução, porque, no fim do
ano, estamos recebendo projetos de suma importância, que devem ser
analisados. Que esta obstrução sirva de alerta para que isso não mais
aconteça. Nós estamos, realmente, encontrando dificuldade com isso.

Você faz uma observação muito importante quando chama a atenção para
esse episódio recentemente ocorrido, em que o ilustre Secretário, Dr. João
Heraldo, comparece a esta Casa para apresentar suas desculpas por essa
emissão de guias do IPVA Nosso Presidente houve por bem tomar uma
medida muito importante para elevar o moral, o nome desta Casa.

Quero, portanto, nesta oportunidade, parabenizar o ilustre Presidente
Romeu Queiroz, que, realmente, procedeu como nosso verdadeiro líder. Já o
fiz pessoalmente, mas faço-o também agora, de público, em nome do
PMDB, esse partido sempre aguerrido, que já derrubou a ditadura militar e,
realmente, tem lutado em prol da solução dos problemas sociais, um partido
que está com a atenção voltada para o povo.

Há dois projetos: um, federal, e outro, estadual. O projeto do Presidente da
República impõe esse arrocho que estamos sofrendo. O povo não agüenta
mais. Nós, como legisladores, temos que ser os representantes do povo.
Estamos, realmente, passando por uma fase difícil. Nós, como ex-Prefeito,
sabemos da dificuldade pela qual o Executivo passa.

Queremos colaborar com o Governador e também chamar sua atenção,
porque esses projetos não podem vir assim, na última hora, a toque de
caixa, aproveitando que os Deputados querem entrar de férias, porque
precisam e necessitam.

O Deputado Raul Uma Neto (Em aparte) - Sr. Deputado, V. Exa. sabe que
todos nós tivemos a oportunidade de nos dirigir à sua pessoa com
simplicidade e respeito, porque temos no nobre companheiro um exemplo de
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homem vocacionado para o ministério público, um Deputado que se
preocupa em fazer com que suas decisões sejam afinadas com o melhor
para o bem-estar do povo de Minas Gerais.

Ouvimos a sua palavra ao discutir, em 1 0 turno, a Proposta de Emenda á
Constituição n° 50197, do companheiro Dilzon Meio, que obriga o Executivo a
repassar para os demais Poderes o que lhes é devido por lei e direito.
Ouvimos sua defesa no sentido de que esta Casa constitui o poder máximo
do Estado de Minas Gerais, porque é o Legislativo, em que 77 cabeças, cada
uma com um juízo próprio - porque somos distintos uns dos outros, e até na
impressão digital não há ninguém igual -, procuram aproximar-se daquilo que
é melhor para o povo. Evidentemente, procura-se colaborar com o
Executivo, no sentido de não somente fiscalizá-lo - porque é importante
fiscalizar -, mas também de instigá-lo, admoestá-lo, exortá-lo, no bom
sentido, para que o povo ganhe, com um Governo constituído pelo próprio
povo.

Mas temos, também, de consertar alguma coisa entre nós. Este Deputado
afina com V. Exa. no sentido de ser contrário a qualquer tipo de imposto, não
só nesta época, especialmente para a população do Estado, e eu diria do
Brasil inteiro. No Natal, não se suporta mais receber carga tributária tão
pesada. Precisamos nos aperfeiçoar até internamente. Temos um
Regimento Interno novo, bom, em que trabalharam, eu diria, as maiores
expressões de nosso Poder, mas, num processo de exame e discussão,
descobrimos que precisa ser aperfeiçoado. Fizemos uma emenda no sentido
de que o aumento do ICMS proposto pelo Governador para que o Estado
arrecadasse fundos, tivesse dinheiro para cumprir seus compromissos - por
isso o assunto está dentro da ordem -' incidisse sobre cigarro e bebida
alcoólica, exceto a aguardente, que é característica daqui. Constata-se que,
se passasse o aumento do imposto sobre cigarro, como o Governo queria,
de 30% para 50%, como na nossa emenda, subiria apenas 20%. Como o
número de fumantes é infinitamente maior que o de proprietários de veículos
a diesel, a arrecadação seria muito maior. A alegação de que isso apenas
fomentaria o contrabando é totalmente beócia, pelo fato de que não se
combate o contrabando competindo com ele. Isso é um absurdo. Ele é
combatido com uma população civicamente educada e com fiscalização
rigorosa.

O Deputado Antônio Roberto - Sr. Deputado, queria fazer um aparte para
dizer o seguinte: essas observações, partindo da sua pessoa, que é,
realmente, um Deputado brilhante e tem o capricho...

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Só quero concluir, para V. Exa.
ver como está certo.

0 Deputado Antônio Roberto - Exatamente, ouvimos com muita atenção a
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sua observação, porque sabemos que o senhor estuda aquilo de uma
maneira profunda, como é do seu feitio.

O Deputado Raul Lima Neto - (Em aparte) Veja o que acontece. Nos
Estados Unidos, que pegamos como paradigma, e em outros países, cigarro
do tipo "Cariton", "Kamer, "Mailboro", custa de três a quatro dólares, mas os
víveres, as roupas e os aluguéis são todos baratos. O trabalho do homem é
que é valorizado, e a pessoa paga um pouco mais para se prejudicar do que
paga para beneficiar a sua família, comendo, vestindo e morando, porque o
imposto sobre o óleo diesel vai incidir sobre tudo isso.

Vejam o que aconteceu: a emenda foi vitoriosa por 3 a 2, e nós
comemoramos. Mas o Presidente, Deputado Miguel Martini, usando das
prerrogativas que lhe dá o Regimento Interno, sendo que a meu ver é
inconstitucional e antidemocrático o art. 121, falou: "eu voto contrário".
Empatou, por 3 a 3. "E, como Presidente, voto para desempatar." Ficou 4 a
3. Desde quando um indivíduo vale por dois? Isso é antidemocrático. O
princípio básico, elementar e fundamental de um Poder Legislativo, no qual
as assembléias e as comissões têm que ter soberania - e a Assembléia mais
ainda -, é que o Presidente tem voto de Minerva e, não, dois votos, porque
nenhum homem vale por dois. Dentro de si próprio, o respeito ao indivíduo
que foi votado tem que ser conservado. Então, quero fazer uma sugestão à
Mesa para que ela faça um projeto de resolução, porque só a ela cabe isso,
mudando - diria - essa impropriedade do art. 121. Ele é uma falha de todos
nós.

Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos que trabalharam
para elaborar o Regimento Interno e dizer que discordo totalmente desse art.
121, porque o princípio das decisões, em assembléias ou em comissões, é
pela maioria, sendo que o Presidente desempata, e, não, de repente, numa
vitória de 3 a 2, o dois vira quatro, porque o Presidente votou por dois. Ficam
ai o meu protesto e os meus parabéns a V. Exa. pela apologia que sempre
faz da justiça, da verdade e do nosso povo. Obrigado.

O Deputado Antônio Roberto - Perfeitamente, agradecemos o seu brilhante
aparte e o seu esclarecimento muito oportuno. O senhor, como é aquele
orador brilhante e inflamado que, realmente, nos traz esclarecimentos. Aliás,
para falar aqui, por exemplo, já que o senhor me lembrou de enganos, quero
dizer que o nosso ilustre Deputado João Batista de Oliveira, esse grande
companheiro e essa cabeça privilegiada, falando sobre o problema de
aumento de imposto do nosso ex-Governador Newton Cardoso, interpelou o
Deputado Anderson Adauto, quando este falava sobre o aumento de imposto
feito pelo Newton Cardoso, Ele, realmente, aumentou o ICMS, parece-me,
de 17% para 18%. Não é isso? Então, o PMDB abordou isso com o Newton
Cardoso, e ele realmente cometeu um erro, que todos nós podemos
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cometer. Ele lamentou que isso tivesse ocorrido. Então, nosso ilustre
companheiro Deputado João Batista de Oliveira, o Newton redimiu-se desse
aumento.

Errar, todos nós podemos. De uma certa feita, um outro Governador de
Minas, o grande Hélio Garcia, quando procurado por uma comissão enorme
de professoras que lamentavam a situação caótica e triste em que viviam,
não ponderou os seus reclames. Disse para elas apenas: vocês são mal-
casadas. Essa foi realmente uma das maiores afrontas que já vi ao
magistério, e até hoje não me consta que ele tenha se arrependido ou que
tenha manifestado qualquer pesar por uma agressão tão grande.

Lamentamos que esses erros aconteçam. Errar é humano, agora,
permanecer no erro não é possível. Então, quem lhe dizer que realmente
todos nós podemos cometer erros. Deputado João Batista de Oliveira, essas
coisas acontecem. E tenho certeza de que o ex-Governador Newton
Cardoso, que sempre foi uma pessoa controvertida e criticada, sempre
procurou, juntamente com esse PMDB a que você já pertenceu, realmente
atender aos reclames das classes mais pobres.

O senhor se lembra muito bem de que na época da revolução os militares
diziam que o Brasil não estava ainda em condição de ser livre. Então, houve
aquela pressão, e o PMDB daquela época, que é o mesmo PMDB de hoje,
com o mesmo espirito, foi para a frente, foi para as praças públicas e
derrubou o regime ditatorial dos militares. E esse PMDB que ainda temos em
mente e do qual gostaríamos de portar a bandeira, porque é preciso que
alguém defenda o povo. É preciso que alguém atenda realmente aos
clamores dos menos favorecidos, porque vivemos uma situação difícil. Nós,
que vivemos no interior, e como ex-Prefeito, sabemos das dificuldades.
Aliás, para falar a respeito de Prefeitura, já que estamos analisando a
situação do Executivo, reconhecemos a dificuldade do Estado, mas também
reconhecemos a dificuldade dos Prefeitos, pois estão jogando todas as
despesas nas costas das Prefeituras.

O Estado faliu. O Estado é incompetente para administrar. Então, sob o
argumento de que todos devem participar, de que vão abrir o leque para
todo mundo participar da administração, jogam toda a responsabilidade
sobre as Prefeituras. Não se pode hoje fazer o que estão fazendo com os
Prefeitos. As Prefeituras já estão numa situação muito difícil de administrar,
e, como ex-Prefeito, reconheço isso. Jogaram a área da saúde nas costas
das Prefeituras sob a alegação de que assim ficaria mais fácil. Realmente,
costumo dizer que municipalizaram não só a saúde, mas também a doença.
Hoje, trazer para cá um doente do interior é difícil. Temos dificuldade de
trazê-lo, porque deveria ser atendido lá. Também como médico sabemos
das dificuldades por que passam os médicos. 0 médico recebe hoje R$2,40
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por consulta. Médico nenhum consegue ficar nessa situação. Já sofri muito
com isso - agora isso está diminuindo -, e todos os médicos sofrem na carne
essa dificuldade. Estamos assistindo também hoje ao que acontece com a
educação. Eles vão jogar a educação nas costas das Prefeituras
despreparadas. Os municípios maiores têm condição de se estruturar bem
para fazer uma boa administração com relação à educação, mas os
municípios menores não estão conseguindo sobreviver nessa situação, e
cada dia que passa isso piora mais. Então, vemos tudo isso com grande
preocupação, pois temos certeza de que, ao invés de melhorar, a educação
vai piorar.

Precisamos também de ter uma visão mais profunda da situação, porque
hoje parece ser até conveniente as Prefeituras assumirem esse convênio,
assumirem a responsabilidade da educação, retirando-a do Estado, mas
futuramente isso vai ser um desastre. Pergunto a vocês: como esses
Prefeitos vão fazer depois?

A situação da educação, como vêem, é realmente preocupante. Já, aliás,
conversamos bastante a esse respeito com o José Maria, que é uma pessoa
interessada pela educação, que tem uma visão muito nítida da questão. Ele
participa conosco dessa grande preocupação.

Reconhecemos que o Estado atravessa uma fase difícil.
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte)* - Agradeço a V. Exa. pelo aparte

que solicitei, não para fazer uma crítica a V. Exa. - pessoa séria e que honra
esta Casa -, mas para esclarecer às pessoas que estão assistindo a esta
reunião há mais tempo sobre o que está acontecendo aqui.

Estamos discutindo a Proposta de Emenda â Constituição n° 50197. do
Deputado Dilzon Meio, que trata do repasse automático de recursos do
Tesouro para o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e para esta Casa.

Na verdade, a discussão mudou totalmente de rumo. V. Exa. talvez seja o
Deputado que está tendo mais clareza e maior seriedade. V. Exa. não está
escondendo os fatos. Vieram à tona nomes de candidatos ao Governo do
Estado. V. Exa. citou os ex-Governadores Newton Cardoso e Hélio Garcia.

Prof. Antônio Roberto, meu colega médico e amigo, o que de fato está
movimentando esta Casa neste final de ano, sem subterfúgios - e V. Exa.
trouxe à tona o problema -, é a discussão das eleições do próximo ano.

Entendo que uma obstrução só tem razão de ser quando vem mesclada de
um idealismo, qual seja, a defesa de uma classe e a defesa de uma idéia, ou
quando ela reflete algum ponto de vista de algum segmento da sociedade.

Já foi dito que todos somos a favor do projeto do Deputado Dilzon Meio. O
PMDB é a favor, o PSDB é a favor, todos os partidos são a favor.

Gostaria de registrar esse fato e deixar bem claro que a mola mestra que
está alimentando tudo isso é o processo político-eleitoral. A obstrução é
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permitida pelo Regimento Interno da Casa, mas acho que deveríamos trazer
à tona apenas discussões maiores.

Fiquei sabendo, há pouco, que alguns Deputados tentaram uma
negociação, de ontem para hoje, em troca da interrupção do processo de
obstrução. Eu nem quis acreditar.

V. Exa., Deputado sério que é, está seguindo uma proposta do partido,
mas tocou no ponto crucial: é a discussão política que está acontecendo.

Pediria a V. Exa., e até mesmo à Mesa Diretora, que retomemos a
discussão da Proposta de Emenda à Constituição no 50197 e que ouçamos as
justificativas dos Deputados que, como nós, a defendem.

Que não saíssemos tanto do tema maior da discussão que é justamente a
proposta do Deputado Dilzon Meio, apoiada por V. Exa e que trata do
repasse automático de recursos do Tesouro Nacional para a Assembléia
Legislativa, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça do nosso Estado.
Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Gostaria de dizer ao Deputado
Carlos Pimenta que todos nós fazemos coro com ele, pois o processo de
obstrução é normal, segundo o princípio democrático puro. As negociações
com o Governador ou com quem quer que seja que tenha interesse na
aprovação dos projetos também são normais e necessárias para o bom
andamento e a saúde democrática do Poder Legislativo-

Negociação no que tange, por exemplo, se S. Exa. retirar os projetos, uma
vez que não passou a nossa emenda, se S. Exa. retirar os projetos de
impostos que vão, no Natal - provavelmente, às vezes, ele nem está
sabendo disso; às vezes, há uma equipe interessada em enfraquecer e
desarticular o Governador -, levar a população do Estado a uma penúria
maior, tendo que pagar aumento de óleo diesel na energia que já está cara,
ameaçando a estabilidade do real, evidentemente pára de obstruir um
segmento muito grande que aqui está.

De sorte que, com os debates, busca-se um acordo, busca-se melhorar
esse pacote, para o bem-estar do povo e do Governador.

O Deputado Antônio Roberto - Primeiramente, gostaria de responder ao
Deputado Carlos Pimenta. Suas observações são sempre oportunas. Quero
dizer ao ilustre colega que, realmente, alguma divagação ocorre, mas aqui
não se trata de problema político. O que houve foi uma interpelação do
ilustre Deputado João Batista de Oliveira. Durante o recurso, para responder,
eu citei um outro caso. Não estamos fazendo política.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte)* - As colocações do Deputado
Carlos Pimenta foram muito felizes. É importante que o Governo, o seu
Líder, o Presidente entre em acordo com o PMDB e os demais partidos para
reduzir a alíquota do IPVA aos níveis da inflação. Estamos aqui para
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negociar. O Deputado Gados Pimenta está muito certo, bem como o
Deputado Raul Lima Neto. Temos que conduzir o processo democrático com
grandeza.

O Sr. Presidente (Deputado Ailton Vilela) - Com a palavra, para discutir, o
Deputado Dinis Pinheiro.

O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada, visitantes, defensores do Projeto de Lei n° 1.392, que,
certamente, contarão com o apoio da Assembléia Legislativa; fico muito feliz
em fazer parte desta Casa, onde tivemos o privilégio de testemunhar de
perto a atuação, a coerência e o brilhantismo de inúmeros Deputados:
Anderson Adauto, Antônio Roberto, Paulo Pettersen fizeram um estudo
minucioso dos inúmeros projetos que se encontram em tramitação.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, são necessários, sim, os estudos, as
análises, a meditação, e, no regime democrático, toma-se imperioso esse
debate que estamos vivenciando. Sem dúvida, a matéria em pauta carece
da atenção máxima dos Deputados - e, também, do Deputado Wanderley
Ávila, meu amigo, companheiro, ilustre parlamentar que, às vezes, fica um
pouco disperso, principalmente quando se apega ao telefone celular. Mas
também esperamos a sua paciência e compreensão para com os vários
projetos que estamos analisando e se encontram em tramitação na Casa.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, entendo que esses projetos deveriam ser
enviados com antecedência e precaução, para que pudéssemos debater a
matéria com profundidade e exatidão de análise. Aqui se encontram projetos
de grande interesse do Governo do Estado e também do povo de Minas
Gerais. Estão em tramitação o projeto de aumento da alíquota do ICMS, o da
venda da abertura da COPASA-MG, o Projeto de Lei n° 1.547197, do IMA, o
dos cartórios, que merece um cuidado especial dos ilustres parlamentares, e
há, ainda, o projeto do IPVA, que gerou tanta polêmica.

O Sr. Presidente - A Presidência chama a atenção do Deputado Dinis
Pinheiro para o fato de que, durante a discussão, não se pode desviar da
matéria.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, data vênia", quero esclarecer
que agora vou falar sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 50197.

Com relação ao IPVA, o Estado emitiu as guias com antecedência,
desrespeitando e afrontando esta augusta Casa. Inclusive, foi necessária a
vinda do Sr. Secretário da Fazenda para dar explicações e tecer algumas
considerações. Na oportunidade, S. Exa. pediu desculpas publicamente pelo
gravíssimo erro.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Dinis Pinheiro, quero
dizer que V. Exa. está dentro da ordem quando se refere ao IPVA. O
Governo pretende aumentar a arrecadação de impostos para cumprir os
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seus compromissos. Então, ao se referir ao aumento de impostos e ao
pacote, V. Exa. está dentro da ordem. A Proposta de Emenda à Constituição
no 50197 obriga o Governo a cumprir os seus deveres para com as
instituições. Ele, não tendo dinheiro, aumenta impostos. V. Exa. está, sem
dúvida, dando uma grande contribuição ao debate. Muito obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro - Fico muito feliz em contar com a preciosa
colaboração do ilustre Deputado Raul Lima Neto, que, com o seu
conhecimento e sabedoria, vem trazendo grande beneficio à Casa.

Mas, Sr. Presidente, a Proposta de Emenda à Constituição n° 50197 vem
para melhorar, beneficiar e promover, verdadeiramente, a independência
dos Poderes. São necessários a harmonia, a colaboração e o respeito mútuo
entre os Poderes, mas não podemos permitir que eles, inclusive o
Legislativo, essencial na construção de um futuro melhor para o povo de
Minas, fiquem submissos, como o Deputado Anderson Adauto falou, com
pires na mão, suplicando, pedindo, implorando que se cumpram certos
compromissos assumidos. Tenho a certeza de que essa proposta vai
aperfeiçoar os Poderes, principalmente o Legislativo, espinha dorsal do
Estado. Ela é possuidora de um espírito saudável.

Quero ressaltar a forma com que esperamos ela fique a partir da
aprovação dos parlamentares desta Casa. Ela diz o seguinte: "Acrescente-se
ao art. 162 da Constituição do Estado de Minas Gerais os seguintes § 1 0 e
20". Prestem bastante atenção ao § 1 0 . Segundo me disse o Deputado
Wanderley Ávila, ele tem muito interesse nessa proposta. Voltando, o art.
162 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido dos § 1 0 e 20.
Tenho certeza de que também o Diretor, Dalmir de Jesus, está fazendo
votos para que essa emenda seja aprovada, haja vista o fato de ser um
Diretor dinâmico, que honra a Casa, que elevou e projetou a Assembléia
durante os anos de serviços relevantes prestados a esta instituição. Pode
estar certo, Dr. Dalmir, que a Assembléia Legislativa está coesa e unida em
tomo da aprovação da proposta.

'O repasse financeiro a que se refere esse artigo será automaticamente
creditado em conta própria de cada órgão mencionado no 'caput', pela
instituição financeira centralizadora da receita do Estado, limitado
mensalmente o valor a 1112 dos respectivos créditos orçamentários
autorizados".

Questões de Ordem
O Deputado Dinis Pinheiro - Quero aproveitar o ensejo para dizer que é

lamentável que uma matéria de suma importância para o andamento dos
nossos trabalhos não consiga o comparecimento de muitos Deputados. Por
isso, gostaria de solicitar a V. Exa. que encerrasse, de plano, esta reunião,
haja vista a inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos.
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O Deputado Francisco Ramalho - Peço a recomposição de "quorum", Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental.
O Deputado Antônio Júlio - Acho que não há necessidade de recomposição

de "quorum". A recomposição é uma norma regimental quando há, pelo
menos, um certo número de Deputados. Mas estamos vendo aqui,
praticamente, oito Deputados. Gostaria que V. Exa. encerrasse, de plano,
esta reunião. Caso contrário, terá que fazê-lo daqui a 5 minutos.

O Sr. Presidente - Havendo matérias importantes a serem votadas, a
Presidência vai determinar que se faça a recomposição de "quorum".

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência prorroga a reunião por mais uma hora.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.
• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Há "quorum"

para continuarmos os trabalhos. Com a palavra, para continuar a discutir, o
ilustre Deputado Dinis Pinheiro.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ainda bem
que os nobres Deputados estão de jejum e participando ativamente desta
valiosa reunião, que fica muito mais abrilhantada com a presença do Diretor
Dalmir.

Mas vamos dar continuidade aos trabalhos a respeito da proposta de
emenda do Deputado Dilzon Meio, que, infelizmente, não se encontra aqui
para atuar com a capacidade, o dinamismo, a inteligência e a sabedoria que
lhe são peculiares e lhe proporcionam a condição de grande Deputado desta
Assembléia Legislativa. Com certeza, deve estar cumprindo compromissos
da maior importância na cidade de Varginha.

Vamos cumprir o nosso dever de legislar, dando continuidade à discussão
dessa proposta maravilhosa, possuidora de um valioso espírito, que, sem
dúvida, melhorará o trabalho nesta Casa. Eu havia explicado para os
Deputados e Deputadas a questão do primeiro parágrafo da Proposta de
Emenda à Constituição n° 50197, que diz que o repasse financeiro dos
recursos a que se refere o artigo será automaticamente creditado em conta
própria de cada órgão mencionado no "caput", pela instituição financeira
centralizadora da receita do Estado, limitado, mensalmente, o valor a 1112
dos respectivos créditos orçamentários autorizados.

Eu solicitaria o empenho de V. Exa., Deputado Irani Barbosa, no sentido de
que o PSD fique bastante atento à condução da tramitação dessa proposta,
que é essencial para o bom andamento dos trabalhos desta Casa.

Vou-me reportar, agora, ao § 2 0, Sr. Presidente.
0 Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Vou ajudar V. Exa.,
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pois tenho certeza de que vai ler de novo tudo que já foi colocado pelos
Deputados que o antecederam. Acho que.é assim mesmo um processo de
obstrução.

Gostaria de falar a V. Exa., a esta Casa e aos telespectadores do Canal do
Legislativo - que eu criei, que mostra hoje a Assembléia Legislativa a todo o
povo belo-horizontino e, brevemente, se Deus quiser, estaremos no satélite -
sobre o trânsito na Capital. Veja, V. Exa., que estava em meu gabinete,
despachando, e desci rapidamente para a recomposição de "quorum"; fiquei
boquiaberto quando tive que esperar de 6 a 7 minutos para atravessar a Rua
Rodrigues Caldas. Estamos tendo congestionamento aqui, às lShhlmin.

Estou comunicando a esta Casa que estou fazendo o lançamento da
Frente Pró-BH para obras do sistema viário. Nobre Deputado, V. Exa.
também tem votos na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e tenho
certeza de que vai engrossar, com os Deputados Irani Barbosa, Durval
Ângelo, Miguel Martini e Wilson Trópia, essa Frente que estamos lançando.
Se não houver obras, BH vai parar. Gostaria de contar com o apoio de V.
Exa., do Governador do Estado, que já foi Prefeito de Belo Horizonte e sabe
dos problemas. Tenho certeza absoluta de que, como eu, o Governador do
Estado, sendo candidato à reeleição, vai precisar de votos e vai ter que fazer
obras em Belo Horizonte. Independentemente de partido político, nobre
Deputado Dinis Pinheiro, temos que fazer essa Frente. Independentemente
de o Prefeito Célio de Castro ser de um partido e o Governador ser de outro,
temos de fazer obras em Belo Horizonte.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria, também, de colocar que, depois
dessas chuvas, a Vilannho, mais uma vez, inundou, e, mais uma vez,
tivemos vitimas ali. A responsabilidade é de quem?

E o que eu queria colocar nesse intervalo, nobre Deputado Dinis Pinheiro.
V. Exa. tem 30 minutos ainda para falar sobre a proposta, vai repetir o que já

?	foi colocado pelos outros oradores que o antecederam.
Temos que levar a sério esses problemas de Belo Horizonte, da região

1	metropolitana. Temos que fazer uma Frente Pró-BH, de obras. Repito mais
uma vez: Belo Horizonte, sem obras, não dá. Vai parar. Estamos assistindo a

:	congestionamentos monstruosos todos os dias, em todas as ruas de Belo
Horizonte.

Temos um projeto do IPVA, que vem a esta Casa, com certeza, nos
' próximos dias, não posso falar nas próximas horas, mas, sim, nos próximos

dias, quem sabe, sexta-feira que vem, ou quinta-feira que vem, ou no dia 24,
que é dia de Natal, Papai Noel vai passar aqui e vai deixar um presente ai,
que é o IPVA. Tenho algumas emendas, nobre Deputado, e, com certeza, eu

g	gostaria da apreciação de V. Exa. neste Plenário. Primeira emenda: que o
início do pagamento do IPVA seja efetuado no mês de fevereiro, já que o
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Governo e o Secretário João Heraldo foram muito afoitos, e agora tem-se
que mudar uma coisa, que seja, então, o IPVA para o mês de fevereiro. A
segunda emenda, tenho certeza, já conta com o apoio do Deputado Gilmar
Machado. Vou tentar parcelar o IPVA. Vamos dividi-lo em dez pagamentos.
Gostada de contar com o apoio de V. Exa. e de todos os Deputados. Muito
obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, é daí que a gente colhe o
resultado. Realmente, é imperiosa a participação dos Deputados nessas
reuniões, porque eles trazem subsídios e informações, como faz, com seu
grandioso trabalho, o ilustre Deputado Alencar da Silveira Júnior, Deputado
jovem, atuante e dinâmico. Um aexpert na questão de trânsito e transportes.
Assim sendo, venho empunhar sua bandeira e tenho a certeza de que a
Assembléia Legislativa e todo o seu como estará coesa e de acordo com
esse Deputado.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte)* - Com o brilhantismo de V. Exa.,
estou tendo a oportunidade de sentir essa sua preocupação e, quando ouço
as colocações do Deputado Alencar da Silveira Júnior, digo que é também
preocupação de todos nós o trânsito de Belo Horizonte, O Governo precisa
estar atento para essa situação, porque daqui a alguns anos a situação vai
ficar pior, e um governo não criativo tem mais dificuldades, mas temos de
nos preocupar com o futuro, se hoje não estamos em excelentes condições
de viabilizar e escoar o trânsito de nossa 8H.

Por outro lado, o Deputado Alencar da Silveira Júnior está preocupado com
o IPVA, até porque o Secretário se antecipou à Assembléia Legislativa, o
que para nós nem é surpresa, porque já ocorreram estripulias demais do
Governo. A sua assessoria já fez tanta coisa que nada mais é surpresa. O
que foi pior foi, realmente, o desrespeito com relação à Assembléia
Legislativa, mas os nobres Deputados acompanharam tudo e fizeram seu
protesto. O Presidente, com sua habilidade, numa hora decisiva, retirou o
projeto do IPVA. Mas nossa preocupação maior, preocupação do PMDB,
levantada pelo grande Líder Anderson Adauto, foi o pacote do Governo, que
quer elevar a alíquota do ICMS além do limite do nível de inflação. Disso nós
discordamos também, O Deputado Alencar da Silveira Júnior há de convir
conosco que todo o imposto que é aumentado acima da inflação não se
justifica. Acho que a atitude do nobre Deputado Dinis Pinheiro, com essa
grandeza, com esse desprendimento, justificou muito bem a preocupação
dos parlamentares desta Casa, que é a preocupação do povo mineiro.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Questão de Ordem
0 Deputado Paulo Pettersen - Solicitaria ao Presidente desta Casa que
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encerrasse, de plano, esta reunião, porque não temos condições de tratar de
uma matéria tão importante com essa escassez de Deputados.

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, dos
dias 20, 21 e 22, às 9, às 14 e às 20 horas,e do dia 23, às 9 e às 20 horas,
nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária do dia 23,
às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA f REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia dezessete de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militão e José Braga (este em
substituição ao Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do
Bloco Democrático Trabalhista), membros da Comissão de Defesa do
Consumidor; Miguel Martini, Sebastião Navarro Vieira, José Braga e
Sebastião Helvécio, 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 das Comissões, a qual se destina a ouvir os
representantes de entidades públicas e privadas que prestarão
esclarecimentos sobre a criação do Setor de Defesa do Contribuinte. Em
seguida, o Presidente registra a presença dos Srs. Sacha Calmon Navarro
Coelho, tributarista; Francisco Américo Motta de Paiva, Presidente da
Associação Comercial de Minas Gerais, representado pelo Sr. Frederico
Carlos Von Dollinger da Mofla Bastos, Diretor da Associação Comercial de
Minas Gerais; Eduardo Silveira Noronha Filho, representado pelas Sras.
Maria Laura Santos, Coordenadora do Departamento Jurídico, e Adalgisa
Maria da Silva, Consultora Tributária da Câmara de Dirigentes Lojistas, e
Gilman Viana Rodrigues, representado pelo Sr. Antônio Eustáquio Barbosa,
técnico do SEBRAE-MG. Ato continuo, o Presidente convida-os para tomar
assento à mesa e, em seguida, concede a palavra ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira, autor do requerimento que motivou o convite, para que
explique o objetivo da reunião. Na seqüência dos trabalhos, o Presidente
tece considerações sobre o assunto em tela e, logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abrem-se os debates
entre os convidados e parlamentares, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Antônio Andrade - Roberto Amaral -

Antônio Júlio - José Milhão.
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
Às dez horas e trinta minutos do dia seis de novembro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Henrique, Djalma Diniz e Aílton Vilela (substituindo este ao Deputado José
Bonifácio, por indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José
Henrique, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Djalma Diniz
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 apreciar a matéria da pauta e passa à leitura da seguinte
correspondência: Ofícios n°s 167197, do Presidente da Câmara Municipal de
Divinôpolis, que encaminha cópias dos Requerimentos n°5 176 e 177197,
aprovados nessa Câmara, os quais dispõem sobre o Decreto n° 38.886, de
1017197, que regulamenta os valores das taxas de segurança pública no
Estado; e 1.172197, do Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que
encaminha cópia da Moção n o 89, do Vereador João Batista Barbosa Júnior,
aprovada nessa Câmara. O Presidente designa o Deputado Ailton Vilela para
relatar o Projeto de Lei n° 1.226197, do Deputado Antônio Andrade, no 10
turno, e o Requerimento n° 2.390197, do Deputado Djalma Diniz. Encerrada a
ta Parte dos trabalhos, a Presidência passa à ia Fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Em seguida, procede
à leitura de requerimento do Deputado Ivo José, em que solicita seja
realizada reunião da Comissão para se discutir a recente Pesquisa de
Emprego e Desemprego - PED -, conforme convênio da Secretaria do
Trabalho, da Criança e do Adolescente, da Fundação João Pinheiro e do
DIEESE; e sejam convidadas as autoridades que menciona para participar
da reunião. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. A seguir, o
Deputado Djalma Diniz emite parecer mediante o qual conclui pela rejeição
das Emendas n°s 1 e 2, apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei
Complementar n° 23197 e pela apresentação da Emenda n° 1 ao Substitutivo
n° 1. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado
Ailton Vilela emite parecer concluindo pela rejeição do Projeto de Lei n°
1.226197, do Deputado Antônio Andrade, no 1 0 turno. Colocado em discussão
e votação, é aprovado o parecer. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetido a discussão e votação, é aprovado, no 2 0 turno, o Projeto de Lei
n° 1.197197, do Deputado Paulo Piau, na forma do vencido no 1 0 turno com a
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Emenda n° 1 (relator: Deputado Djaima Diniz). Ato continuo, o Deputado
Aílton Vilela opina pela aprovação do Requerimento n o 2.390197, do
Deputado Djalma Diniz. Submetido a votação, é aprovado o requerimento.
Em seguida, a Presidência procede à leitura do Requerimento n° 2.344197,
do Deputado Roberto Amaral. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento, nos termos da Deliberação da Mesa n o 487. O Presidente
suspende a reunião por alguns minutos para a lavratura da ata. Reabertos os
trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Djalma Diniz que proceda à
leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997.
José Henrique, Presidente - DjaIma Diniz - AlIton Vilela.

ATA DA ia REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 31197, DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA

Às quinze horas e quinze minutos do dia doze de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüinio, Ermano Batista e Adelmo Carneiro Leão,
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Wanderley Ávila
(substituindo este ao Deputado Arnaldo Penna, por indicação da Liderança
do PSDB), Ajalmar Silva e Marcos Helênio, membros da Comissão de
Administração Pública; Baldonedo Napoleão e Olinto Godinho, membros da
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; Gilmar Machado e
Geraldo da Costa Pereira (substituindo este ao Deputado Antônio Roberto,
por indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; e Alvaro Antônio (substituindo o
Deputado lvair Nogueira, por indicação da Liderança do PDT), Adelmo
Carneiro Leão, Ajalmar Silva e Olinto Godinho, membros da Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
31197. Estão presentes, também, os Deputados Dilzon Meio e Luiz Fernando
Faria. Nos termos do § 30 do art. 125 do Regimento Interno, o Presidente,
Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião. O Presidente informa
que não há ata a ser lida, por se tratar da 1a reunião conjunta destas
Comissões, cuja finalidade é ouvir os Srs. João Bosco Murta Lages,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Vítor Vieira dos Santos,
Presidente da Federação Mineira de Associações Microrregionais, e o
Deputado Ermano Batista, autor da Proposta de Emenda à Constituição n°
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31197, os quais debaterão a proposta de emenda supracitada, o Projeto de
Lei Complementar n° 22197 e o Projeto de Lei n° 1 .026/96, ambos do
Tribunal de Contas. O Presidente solicita aos convidados que componham a
mesa dos trabalhos; após, eles fazem suas explanações iniciais sobre as
proposições objeto de discussão. Segue-se amplo debate, com a
participação dos Deputados Marcos Helênio, Adelmo Carneiro Leão e
Baldonedo Napoleão, conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, a
Presidência determina a lavratura da ata e suspende a reunião. Reabertos os
trabalhos, solicita ao Deputado Alvaro Antônio que proceda à leitura da ata,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos
convidados e dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista - Adelmo Carneiro Leão -

Wandeiley Ávila - Ajalmar Silva - Marcos Helênio - Baldonedo Napoleão -
Olinto Godinho - Gilmar Machado - Geraldo da Costa Pereira - Álvaro
Antônio.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE JANEIRO DE 1998

ATAS

ATA DA 233a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19112197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Maria Olívia e Francisco

Ramalho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - Requerimento do

Deputado Marcos Helênio; deferimento; discurso do Deputado Marcos
Helênio - Requerimento do Deputado Anderson Adauto; deferimento;
discurso do Deputado Anderson Adauto - r Parte (Ordem do Dia):
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Calos
Pimenta; aprovação - Votação, em 10 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 50197; chamada de votação nominal; aprovação; declaração
de voto; votação da Emenda n° 1; chamada de votação nominal; aprovação
- Inexistência de "quorum" qualificado para votação da proposta
remanescente na pauta - Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e
reabertura da reunião - Questão de ordem - Votação, em 1 0 tumo, do Projeto
de Lei n° 1.499197; requerimento do Deputado Paulo Pettersen; discursos
dos Deputados Paulo Pettersen, Anderson Adauto e Jorge Eduardo de
Oliveira; questão de ordem; discursos dos Deputados Raul Lima Neto e
Arnaldo Canarinho; rejeição do requerimento; declaração de voto;
requerimento do Deputado Paulo Pettersen; discurso do Deputado Anderson
Adauto; questão de ordem; discursos dos Deputados Paulo Petterseri, Jorge
Eduardo de Oliveira e Raul Lima Neto; questões de ordem; discursos dos
Deputados Arnaldo Canarinho e Antônio Júlio; questões de ordem; chamada
de recomposição de "quorum"; existência de número regimental para
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior;
rejeição do requerimento; verificação de votação; ratificação da rejeição;
requerimento do Deputado Paulo Pettersen; discursos dos Deputados
Anderson Adauto, Paulo Pettersen, Jorge Eduardo de Oliveira e Raul Lima
Neto; questão de ordem; rejeição do requerimento; verificação de votação;
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação; renovação da
votação do requerimento; rejeição; verificação de votação; inexistência de
"quorum" para votação; anulação da votação; chamada de recomposição de
"quorum"; existência de número regimental para votação; renovação da
votação do requerimento; rejeição - Requerimento do Deputado Paulo
Pettersen; deferimento; votação do Substitutivo n° 1, salvo destaques;
discursos dos Deputados Anderson Adauto, Antônio Júlio, Raul Lima Neto,
Antônio Andrade, Jorge Eduardo de Oliveira, Arnaldo Canarinho, Paulo
Pettersen e João Batista de Oliveira; aprovação; verificação de votação;
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ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 1; discursos dos Deputados
Paulo Pettersen e Antônio Júlio; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 2; discursos dos Deputados
Paulo Pettersen e Ajalmar Silva; aprovação; declarações de voto -
Prorrogação da reunião - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.548197; requerimento do Deputado Raul Lima Neto; discursos dos
Deputados Anderson Adauto e Paulo Pettersen; questão de ordem; chamada
de recomposição de "quorum"; existência de número regimental para
continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados Arnaldo Canarinho,
Antônio Júlio e Antônio Andrade; questão de ordem; discursos dos
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Raul Lima Neto; rejeição do
requerimento; verificação de votação; ratificação da rejeição; requerimento
do Deputado Anderson Adauto; discursos dos Deputados Anderson Adauto,
Paulo Pettersen, Antônio Júlio, Jorge Eduardo de Oliveira, Raul Lima Neto e
Antônio Andrade; rejeição do requerimento; verificação de votação;
ratificação da rejeição; requerimentos dos Deputados José Bonifácio e
Anderson Adauto; deferimento; requerimentos dos Deputados José Bonifácio
e Anderson Adauto; deferimento; votação do projeto, salvo emendas;
discursos dos Deputados Antônio Júlio e Paulo Pettersen; aprovação;
votação das Emendas n°s 1, 2, 4 e 5, 7 a 9, 21, 22, 31 e 32 e das
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 6, 10, 19 e 20;
aprovação; votação das Emendas n°s 11 a 18, 23 a 30 e da Subemenda n° 1
à Emenda n° 17; rejeição; prejudicialidade das Emendas n°s 3, 6, 10, 19, 20
e da Subemenda n° 1 à Emenda n°3; declarações de voto - Encerramento.

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - 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 - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Marco Régis - Marcos Helênio - Mana José Haueisen - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
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Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Uma Neto - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira
- Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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. 2°-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte

Ata
- O Deputado Ermano Batista, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Marcos Helênio

em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência
defere o requerimento, fixando o prazo de 5 minutos.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente, imprensa; queremos deixar bem clara a
posição que o PT assumiu em relação à votação dos projetos que tramitam
nesta Casa em final de ano, principalmente com relação ao chamado pacote
enviado pelo Executivo.

O entendimento inicial é que iríamos dar prioridade àqueles projetos de
suma importância para a sociedade, a população e a economia de Minas. E
iríamos excluir, pedir a exclusão ou obstruir os projetos desnecessários,
inoportunos e até - por que não dizer? - imorais.

Foi dessa forma que pedimos, em nosso primeiro entendimento, um
diálogo aberto entre as Lideranças do Governo, do PT e do PMDB, no
sentido de que fizéssemos uma proposição para que fossem retirados os
projetos relacionados com a vida do funcionalismo público, que, realmente,
estavam trazendo dúvida quanto a sua aplicabilidade, seu efeito e suas
conseqüências.

Solicitamos também, quanto à Proposta de Emenda à Constituição n° 30,
que trata das terras devolutas, apesar de estar tramitando há vários meses,
ainda persistiam dúvidas quanto a sua função, principalmente no aspecto
social - a questão de 250ha, apareceram proposições propondo até 1 .000ha -

que fosse submetida à apreciação do Colégio de Líderes a sua retirada, o
que, ao final, aconteceu.
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E o principal: solicitamos o empenho de todos os Deputados no sentido de

que se retirasse a proposta de emenda à Constituição que cria o Conselho
Municipal de Contas. Foi feita uma discussão pelo Colégio de Líderes, e a
nossa solicitação foi colocada em votação, sendo aprovada a sua retirada.

Demonstramos, também, que havia problemas em alguns projetos, mas
que poderiam ser aperfeiçoados. Com relação à COPASA-MG, abertura de
capital, desde o início éramos contra, pois entendíamos que isso não era
prioritário. Mas essa é uma questão de posição ideológica. Vamos votar
contra, evidentemente. Com relação ao ICMS, IPVA e taxas judiciárias,
tivemos a seguinte postura: ICMS - aquelas situações que penalizavam
principalmente os pequenos consumidores, para estabelecer um patamar
passando a cobrança do ICMS de 18% para 25%, acima de 30kw não
concordamos. Entendíamos que essa medida iria penalizar mais de
3.500.000 consumidores. Fizemos, então, uma proposta, passando esse
patamar para 150kw. Afinal, chegamos a um entendimento: não chegamos
aos 150kw, mas triplicamos a proposta inicial de 30kw e concordamos com a
isenção de até 90kw.

Também com relação às taxas judiciárias, entendíamos que elas não
poderiam se iniciar no patamar de R$48,00. Fizemos, então, uma tabela
progressiva, que inicia com o máximo de R$30,00, até R$5.000,00 e o
percentual passa de 0,5% para até 2%.

Quanto ao IPVA, gostada de dizer que a posição da Bancada do PT será a
de cumprir aquele compromisso que foi feito: não obstruir, mas deixar os
projetos tramitarem, apresentando as emendas que julgamos necessárias
para melhorá-los. E assim fizemos. Quando ainda estávamos discutindo o
projeto do IPVA, houve uma quebra de confiança, porque as guias foram
expedidas para os contribuintes. Isso nos tirou a possibilidade de fazer
qualquer modificação. O certo seria que não votássemos o projeto este ano.
Mas, para haver um entendimento, chegamos a fazer uma proposição,
melhorando esses percentuais, para que não houvesse um aumento linear
de 3% para 4%, e, conforme os valores dos carros, a alíquota se iniciasse
em 2%.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero dizer que estamos aqui
para cumprir aquilo que assumimos em nome da Bancada do PT. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Anderson
Adauto em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento, fixando o prazo de 5 minutos.

O Deputado Anderson Adauto * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todo o
mundo questiona o porquê de o PMDB estar assumindo essa posição na
Assembléia Legislativa, neste final de ano. Ouvi, atentamente, as palavras
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do Líder do PT. Realmente, ele foi coreto em todas as suas colocações. O
PT tem facilidades e, a partir do momento em que preserva os interesses do
funcionalismo público, já está avançando muito. Sabemos do grande
interesse do PT nos assuntos que dizem respeito ao funcionalismo.

Para o PMDB, a situação é um pouco mais difícil, porque, no decorrer de
todo o processo legislativo, nesses três anos, existiam duas posições: todo o
mundo de um lado, e o PT do outro. Não existiu, sabemos disso, uma
posição de centro. E todos nós sabemos como, no decorrer desses três anos,
a questão das subvenções passou a ser importante e interessante. Não
quero colocar dúvidas, mesmo porque sempre defendi as subvenções.
Entendo que são uma conquista do Poder Legislativo, porque o Estado se
tomou grande demais para resolver os pequenos problemas. E ele é
pequeno para resolver os grandes problemas. E exatamente com os
recursos das subvenções que estamos conseguindo dar um pouquinho de
alento aos mineiros do interior. Apenas através delas, o interior conhece a
cor do dinheiro do Governo do Estado. Defendo a subvenção como uma
conquista do Poder Legislativo. Porém não posso admitir que se faça da
subvenção uma moeda de troca. (- Aplausos.) Percebemos
permanentemente o interesse de algumas pessoas fora deste Poder em usar
essa conquista, que é do Legislativo, como moeda de troca.

Queríamos ter a condição do PT, que, quando entra em um processo de
discussão, ela é considerada por todos como algo sério e correto. E isso o
que o PT, está colhendo hoje, depois de todos esses anos de vida e de
correção para com o povo mineiro. Somos obrigados a confessar que
entendemos e compreendemos isso e é verdadeiro. Todos nós colhemos o
que plantamos. O PMDB, desde que entrou no processo de negociação,
principalmente ontem, depois que atendi a um telefonema, sentiu que não há
mais condições de continuar em um processo de negociação com o
Governo, pois seria taxado como um partido que usou as subvenções, por
via de FADEM, para parar o processo de discussão. Estava conversando na
Mesa da Presidência...

- O Sr. Presidente faz soar a campainha.

2a 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.

Discussão e Votação de Proposições
0 Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta
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em que solicita a inversão da pauta da reunião de modo que a Proposta de
Emenda à Constituição n° 50197 seja apreciada em primeiro lugar entre as
matérias constantes na ordem do dia. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovado.

Votação em 1 0 turno da Proposta de Emenda à Constituição n° 50197, do
Deputado Diizon Meio, que acrescenta ao art. 161 da Constituição do Estado
de Minas Gerais os § 1 0 e 20 (transferências de recursos para os órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas). A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta de emenda
à Constituição com a Emenda n° 1, que apresenta. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com
o art. 60, inciso 1, do Regimento Intemo. Os Deputados que desejarem
aprová-la registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". A
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 201 do Regimento
intemo, a proposta de emenda à Constituição será aprovada se obtiver, no
mínimo, 46 votos favoráveis. Em votação a proposta, salvo emenda. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada de votação
nominal.

O Sr. Secretário (Deputado lrani Barbosa) - (-Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Maria Olivia - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arnaldo Penna
- Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Emiano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Marco Régis - Marcos Helénio -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley
Ávila - Wilson Trôpia.

- Responde "não" à chamada de votação nominal o seguinte Deputado:
Durval Ângelo.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 53 Deputados, respondeu "não" 1

Deputado. Está aprovada a Proposta de Emenda à Constituição n° 50197,
salvo emenda.

Declaração de Voto
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O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, conforme estabelece o art.
254 do Regimento, gostaríamos de fazer declaração de voto, explicando por
que votamos contra a Proposta de Emenda à Constituição n° 50197. A nossa
compreensão é que ela é uma proposta que resgata a autonomia financeira
do Poder Legislativo. Nesse aspecto, ela traz um grande avanço no sentido
de garantir que a questão dos repasses do duodécimo seja garantida ao
Poder Legislativo, como também ao Poder Judiciário. Entendemos que essa
relação já está viciada, como tivemos a oportunidade de constatar através
do pacote do Governo que foi encaminhado a esta Casa, no afogadilho de
final de ano, sem nenhum processo de discussão com a sociedade. Temos
urna Secretaria da Fazenda incompetente e um incompetente Secretário da
Fazenda. Se o Governo tivesse autoridade já o teria demitido. Pudemos
verificar a última trapalhada dele na questão do IPVA. Em vez de estar
pensando, durante esses três anos, em uma política fiscal, ele está sendo
subserviente ao Governo Federal, aceitando tudo de cima para baixo e não
encaminhou o projeto com antecedência. No entanto, a responsabilidade é
do Governo, porque ele mantém lá um Secretário incompetente.

Portanto, se este Poder não se resgatar enquanto Poder, não fizer valer a
sua opinião, a sua vontade, de nada adiantará mudar a Constituição Federal
para estabelecer uma norma diferente, pois nada seria resolvido somente
através de uma Proposta de Emenda à Constituição, porque, se os Poderes
não forem independentes, poderão ocorrer entendimentos futuros. Assim,
por não acreditar, de forma absoluta, que essa independência será
conquistada através da Proposta de Emenda à Constituição n° 50, foi que eu
votei "não".

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° i, que recebeu parecer
favorável. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (-Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Atlton Vilela - Ajairnar
Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Júlio - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Gemido da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Marco Régis -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
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Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral -. Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada também a Emenda n.° 1. Está, portanto,
aprovada, em 1 0 turno, a Proposta de Emenda à onstituição n o 50197 com a
Emenda n° 1. A Comissão Especial. A Presidência verifica, de plano,a
inexistência de "quorum" qualificado para a votação das demais propostas de
emenda à Constituição, motivo pelo qual passa à apreciação das demais
matérias da pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, em virtude da retirada de

tramitação da Emenda n01 ao Projeto de Lei n° 1.089197 pelo Deputado José
Maria Barros, recebida durante a discussão do projeto na reunião de ontem,
à noite, avoca o processo para o Plenário, com base no principio da
economia processual, ficando prejudicada a audiência da Comissão do
Trabalho para a apreciação dessa emenda.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por dez minutos,

até que sejam preenchidos os pressupostos regimentais para a apreciação
das demais matérias constantes na pauta. Estão suspensos os trabalhos.

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

Questão de Ordem
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, eu não prestei atenção, mas

queria saber a suspensão dos trabalhos foi por quantos minutos?
• Sr. Presidente - Dez minutos.
• Deputado Durval Ângelo - Então, já passou o prazo. Mas gostaria de

saber ainda: além do Projeto de Lei n° 1.499/97, quais são os outros projetos
da pauta que, neste momento, estão em condições de ser votados?

O Sr. Presidente - São os Projetos de Lei n°s 1.089 e 1.392/97 (que é o da
CPI), 1.317 e 1.425197.

Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.499/97, 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 Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Sustitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Emendado em Plenário, voltou o projeto
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à Comissão de Educação, que opina pela aprovação do Substitutivo no 2.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Pettersen em que solicita o
adiamento de votação do Projeto de Lei n° 1.499197. Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.

O Deputado Paulo Petlersen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um
projeto de um alcance muito grande e de incentivo à cultura. Mas V. Exa. há
de convir com todos nós que, realmente, a reestruturação que é necessária
nesse campo da cultura talvez fuja desses limites e dessa abrangência. Mas
tenho certeza e convicção de que o Governo já se predispôs a algo, mesmo
que mínimo, com o alcance que a sociedade mineira realmente deseja. Mas,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, continuamos a bater na tecla da necessidade
de termos um diálogo, para que possamos reduzir o percentual da aliquota
do IPVA, inclusive já conversei a esse respeito com o Líder ainda há pouco.
Entendo .que o consumidor não agüenta mais impostos. Tenho certeza de
que não apenas a Bancada do PMDB, que disse aqui aceitar apenas reajuste
das contas no nível da inflação, deve agir nesse sentido. A intercessão de V.
Exa., Sr. Presidente, é conveniente para que possamos flexibilizar mais o
sofrimento do povo mineiro. Entendo que, com seu alcance e a inteligência
dos nossos pares, talvez possamos resolver de pronto essa questão, nesta
tarde, a fim de evitarmos um presente de grego dado pelo Governador, neste
Natal, ao povo mineiro. Essa responsabilidade, Sr. Presidente, V. Exa. tem
também no processo. V. Exa., que realmente conduz tão bem nossos
trabalhos nesta Casa.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de continuar essa discussão
e de ter mais tempo para trocar informações com meus pares, ou seja,
continuar aprendendo nesta escola em que nunca vamos nos formar.
Prestamos aqui o nosso vestibular, de quatro em quatro anos. Ouço
Deputados da envergadura do Deputado Ermano Batista, pessoa que vem
colaborando não só com o Poder Legislativo, mas também para o
ensinamento dos seus pares, e quero ser realmente seu aprendiz.
Entretanto, Sr. Presidente, neste momento, não posso deixar de ficar
magoado, chocado, pois esse Natal tem que ser bom para nós e para o povo
de Minas. Por infelicidade do Governo, esse pacote não veio em boa hora.
Aliás, não há nenhuma hora boa para a cobrança de impostos excessivos,
acima do índice inflacionário. Sendo assim, tenho certeza de que não
apenas eu, mas todos nós, iremos juntar forças para chegar a um
denominador comum, para que possamos, de fato e de direito, estabelecer
algo melhor para a nossa sociedade. Estava conversando, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, com o nosso Líder do PMDB, Deputado Anderson Adauto,
solicitando-lhe que encontrasse uma saída para essa questão, como a que
encontrou para a votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 50 junto
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a V. Exa. e os demais líderes. Meus parabéns, meu Líder, pois, a tempo e a
hora, votamos a proposta, que não poderia mais ser postergada. Portanto,
gostaria dessa ajuda de cada um, pois um só não faz nada. Temos que ter a
humildade e a grandeza...

O Deputado Eu-mano Batista (Em aparte) - Diria que V. Exa. está
completamente enganado com relação ao argumento que apresenta. Ou,
então, está sofismando. Como conheço bem V. Exa., acredito que, de moto
próprio, jamais partiria...

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao
Deputado Paulo Pettersen, que me antecedeu, foi pedido um aparte e não
ouvi a totalidade das observações que seriam feitas, mas deu para imaginar,
num primeiro momento, que o Deputado iria dizer que estava enganado ou
sofismando. E eu gostaria de aproveitar para dizer à Presidência, aos Srs.
Deputados, à platéia e à imprensa aqui presente que o Deputado do PMDB
que vier a esta tribuna não estará enganado nem sofismando em sua
argumentação. Ele pode até errar em algumas observações feitas na tribuna
desta Casa, mas está extremamente bem-intencionado, porque está
participando de um processo extremamente legítimo em todo o parlamento
democrático, que é o direito à obstrução. Então, o que os Deputados do
PMDB estão e estarão fazendo aqui, até a undécima hora deste ano, é O que
precisa ser feito por todos os Deputados, porque nesta hora não há meio
termo: imposto é igual mulher grávida, nunca vi uma mulher mais ou menos
grávida. E o mesmo acontece com o pagamento: nunca vi um meio
sonegador - ou a pessoa é sonegadora ou é um bom pagador de imposto -,
assim como o Deputado, ele é um Deputado que está a favor do aumento do
imposto e não vem aqui para obstruir e tentar trazer o Governo à
negociação, porque a única coisa que queremos e aceitamos é o indico de
inflação ou não há outro caminho: quem é contra o aumento de imposto tem
de usar todos os mecanismos necessários, subir nesta tribuna e dizer alto e
bom som: 'Sou contra o aumento de imposto". Mas antes de ter a
oportunidade de dizer que é contra o aumento de imposto, ele tem de usar a
tribuna desta Casa, apesar de todas as dificuldades que possa ter, inclusive
de comunicação. Eu vim e estou orgulhoso. Termino o meu ano como Líder
do PMDB com o maior orgulho do mundo. Comecei o processo sozinho e
hoje já tenho sete Deputados do PMDB juntos comigo. Tenho a maioria no
processo para dizer, claro e bom som para os mineiros, que o PMDB está
dizendo um basta ao aumento de imposto. Todos podem acusar o PMDB de
vários erros e eu sou o primeiro a confessar: o PMDB já praticou muitos
erros, é verdade, mas ele é um partido que tem sensibilidade, disso ninguém
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pode acusar o meu PMDB, o meu velho MDB, de guerra. Nós temos
sensibilidade, estamos, estivemos e vamos estar muitos anos sintonizados
com a vontade popular. Então, meus amigos, companheiros do PMDB,
venham para cá, com todas as dificuldades, mesmo de expressão, que os
senhores tenham. O que vale é a intenção e o povo mineiro irá saber. E
tenho a certeza de que a imprensa vai saber perdoar qualquer deslize,
mesmo verbal ou gramatical que seja praticado aqui nesta tribuna, porque o
que vale aqui é a intenção e a intenção nossa é impedir que o Governo
tungue mais dinheiro do bolso dos mineiros. Podemos vir para cá com a cara
limpa, com o peito aberto e dizer aos mineiros: "O PMDB está contra o
aumento." E é de forma clara. Ele está utilizando todos os artifícios que tem,
porque o que vale aqui é o tempo. Pela primeira vez, a base do Governo
está apertada, porque eles têm um prazo que expira no dia 31 de dezembro,
então, só temos uma alternativa: é vir para a obstrução. Aproveito o meu
primeiro pronunciamento aqui, nesta tarde, para conclamar o PT, para que o
PT faça como o Deputado Durval Angelo, de forma clara, porque sei que o
PT também é contra o aumento de imposto. Esse lugar que estou ocupando
hoje é muito mais petista do que peemedebista. Queremos ser apenas uma
força auxiliar neste momento difícil. Os petistas querem também mostrar aos
mineiros que são contra o aumento do imposto. Só está faltando um pouco
mais de clareza para que possamos avançar juntos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira.

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
lei que estabelece normas de incentivo fiscal às pessoas jurídicas que
apóiam financeiramente a realização de projeto cultural no Estado,
realmente é urna lei interessante e eu a classifico como uma lei boa. Para
efeito dessa lei considera-se: 1 - incentivador, o contribuinte tributário ou a
pessoa jurídica que apóia financeiramente um projeto cultural. II - o
empreendedor, o promotor também do projeto cultural. O contribuinte do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS -, que
contribui com o ICMS, que apoiar financeiramente um projeto cultural,
poderá deduzir o valor do imposto devido mensalmente, os recursos
aplicados no projeto, na forma e nos limites estabelecidos por esta lei.

A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder a 3% do valor
do ICMS devido no período e terminará ao atingir o valor total dos recursos
dedutíveis."

Mas o que me causa surpresa, Srs. Deputados, é que o Governo, ao
mesmo tempo em que manda uma lei de incentivo à cultura em nosso
Estado, que é uma lei altamente positiva, manda outra lei aumentando os
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impostos, aumentando o ICMS, aumentando o IPVA. O que me chama muito
a atenção é o aumento do óleo diesel, que é a matéria-prima usada para
mover os tratores, para mover a produção do Estado. Então, ao mesmo
tempo que o Governo manda um projeto de alto alcance, ele manda um
projeto como esse do IPVA, que aumenta de maneira assustadora os
impostos, dando incentivo ou dedução para aquelas firmas que vivem do
transporte, principalmente aquelas firmas que alugam carros. Enquanto uma
pessoa comum, proprietária de um carro, pagará 4%, o proprietário de uma
frota de carros pagará 2%. Essas são algumas das contradições nesse
projeto enviado pelo Governo. (- Lê:)

'Sobre o aumento do IPVA, muito já se falou neste plenário sobre o
desrespeito do Executivo com o Legislativo, realmente essa ingerência em
tomo do Legislativo tem uma conotação que vai além do desrespeito. Tal
atitude fere os princípios da legalidade. Para o que servem as leis que dão
ao Legislativo as funções de legislar e fiscalizar os atos do Executivo?

Não estamos vivendo um regime de ditadura, em que o Legislativo tem
sua voz calada e sua atuação suprimida. Portanto, atitude como essa do
Executivo de reajustar os valores do IPVA antes da aprovação desta Casa,
demonstra além de falta de respeito, um velho resquício dos tempos
ditatoriais.

Combater atitudes ditatoriais e unilaterais sempre foi uma das principais
metas e bandeiras do nosso partido, o PMDB. Por isso, não aceitamos em
nenhum momento essa ingerência em tomo do Legislativo. Porque os
princípios do PMDB estão ligados à democracia, à cidadania e aos anseios
da população.

Quando falamos em cidadania, queremos ressaltar um outro ponto
importante nessa questão. Falamos muito no desrespeito nessa questão.
Falamos muito no desrespeito ao Legislativo. Mas e o povo, como fica?
Como deve ter sido a reação das pessoas ao receberem suas guias de IPVA
com aumento? De quem as pessoas cobram esse tipo de atitude? Muito
obrigado."

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que faça a

recomposição de 'quorum".
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de

"quorum" para continuação dos trabalhos. Com  a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
vejo como V. Exa. é preocupado em realizar o seu serviço, o seu ministério,
estritamente dentro da lei e do Regimento Interno. De parabéns está a Casa
pelo Presidente que tem.
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Foi uma reunião cansativa a da parte da manhã, quando tivemos vários

debates e pudemos exercitar alguns conhecimentos que temos da área
tributária, pudemos exercitar a aplicação do Regimento Interno, comandados
pela competência do Deputado Miguel Martini, que nos deu uma aula de
Regimento Interno, de condução de uma reunião tumultuada como a de hoje
de manhã. Tudo isso tem de ser levado em consideração, por isso,
concordamos com esse pedido de adiamento do Deputado Raul Lima Neto a
respeito do Projeto de Lei n° 1.548197.

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

O Deputado Antônio Andrade * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o pedido
de adiamento de votação é para que possamos discutir melhor esse projeto
e, talvez, chegarmos a um acordo. Todo esse processo de obstrução feito
pela Bancada do PMDB é justamente potque não admitimos aumento de
imposto, é justamente para chegarmos a um acordo com o Governo e
pararmos de sacrificar, cada vez mais, a classe média. Agora mesmo,
quando descia do gabinete, estava lá conversando com a minha
recepcionista e ela dizia que está há quase três anos sem aumento de
salário, e o Governo vem com projeto de aumento de imposto.
Evidentemente, para que ela possa fazer frente aos impostos do Governo,
hoje, ela precisaria de ter aumento na sua renda. Portanto, Sr. Presidente,
vamos adiar a votação desse projeto, para discutirmos com a Bancada do
PMDB e com o Governo a possibilidade de sua alteração, para que não haja
aumento exagerado dos impostos. Teremos condições, ainda, Sr.
Presidente, de votar esse projeto nesse ano. Quem sabe, com o não-
aumento dos impostos, teremos condições de chegar a um acordo. O PMDB
quer justamente isso, quer discutir um dos projetos que estamos obstruindo -
esse do aumento de alíquotas de impostos.

Eu estava olhando o projeto agora mesmo e estava verificando o aumento
da cobrança judicial, que prejudica justamente a classe média. Essa taxa é
acrescida de até 12% nas taxas judiciais, que é o valor de R$1.000,00 a
R$5.000,00. São justamente os valores da classe média. Para as grandes
causas, os Bancos e as instituições maiores são beneficiados. Acima de
R$300.000,00, esse percentual cai muito. E um valor em tomo de R$900,00
acima de R$300.000,00.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é o momento de discutirmos melhor esse
projeto, de chegarmos a um acordo. E bom para o Governo, que não tem
mais como aumentar impostos. O Governo tem de aumentar sua
arrecadação na base, protegendo também o seu contribuinte. E não, cada
vez mais, onerando-o, principalmente a classe média. Esse requerimento
tem a oportunidade de encerrar aqui todo o processo de obstrução e de
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chegarmos a um acordo.

O PMDB tem basicamente dois projetos para discutir: o do IPVA e o do
aumento do ICMS. Se chegarmos a um acordo para não sacrificarmos mais
a classe média, aquele contribuinte que está fechando as portas do seu
comércio porque não agüenta mais aumento de impostos, o PMDB se dará
por satisfeito, não tenham dúvida nenhuma. Não queremos cada vez mais
esmagar a classe média.

Vamos analisar e, se possível, votar favoravelmente ao requerimento,
adiando a votação desse projeto, para discuti-lo melhor. Não vai resolver o
Governo aumentar seus impostos. O contribuinte, hoje, cidadão da classe
média, não teve aumento de salário. Por que, então, vai pagar aumento de
imposto? Se o Governo não está contendo suas despesas, imaginem aquele
contribuinte que também não teve aumento de salário! O que faz o
contribuinte hoje para suportar os impostos e as dificuldades? Trabalha mais.
Procura, ás vezes, outro emprego, procura se desdobrar para fazer frente a
suas despesas. E o Governo, comodamente, aumenta os impostos.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - E regimental. Gostaria que V. Exa.

consultasse. É que estamos entrando num acordo para que V. Exa. retire da
pauta por hoje esse projeto, até terça-feira, quando o votaremos junto com o
orçamento, com o Líder do Governo, o Péricles. Votaremos sem obstrução
nenhuma. Já estamos conversando entre nós. Queríamos que suspendesse
a reunião por 10 minutos para que chegássemos a um acordo. Não haverá
mais obstrução, se chegarmos a um acordo.

O Sr. Presidente - A Presidência vai, primeiramente, submeter a votação o
requerimento de V. Exa., que pede adiamento de votação. No entanto,
temos inscrito ainda, para encaminhamento do referido requerimento, o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. Com a palavra, o Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira.

O Deputado Raul Lima Neto - Mas, nos 10 minutos em que pararmos, os
próprios oradores poderão abrir mão ou falarão depois.

O Sr. Presidente - Já estamos contando tempo para o Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira. A Presidência não atende, então, à solicitação do
Deputado Raul Lima Neto, uma vez que estamos apreciando um
requerimento de sua autoria, que pede adiamento. Se o requerimento for
aprovado pelo Plenário, é evidente que ficará adiado. Com a palavra, o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira * - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o requerimento do Deputado Raul Lima Neto pedindo o adiamento
temporário do Projeto de Lei n° 1.548197 é procedente, porque, analisando o
projeto, podemos verificar que, em muitos pontos, ainda é polêmico. Hoje, a
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reunião da comissão foi uma das mais polêmicas, mais acaloradas devido à
dificuldade de se chegar a um acordo a respeito de muitos itens desse
projeto. É mais um projeto do nosso Governador propondo aumento de
impostos que vai, sobretudo, pressionar os nossos habitantes, a nossa
população, aqueles que pertencem à classe média. A proposição tramita em
regime de urgência. Existe neste projeto de lei um artigo que, na realidade,
transmite ao Poder Executivo características de iniciativa privada. Não seria
nada mais nada menos que a privatização das custas da justiça. Acho que,
realmente, sendo um projeto polêmico, nada mais justo do que atendermos
ao requerimento do Deputado Raul Lima Neto que, na maior das boas
intenções, quer que o projeto seja melhor estudado, melhor discutido. Nesta
reunião, acabamos de ouvir as palavras do Deputado Raul Lima Neto e,
também, do nosso representante do PMDB sugerindo que as propostas
polêmicas desse pacote fossem também discutidas. O nobre Deputado pede,
ainda, prazo para que melhor fosse discutido esse projeto e para que
pudéssemos entrar num acordo. Acho que o requerimento é justo, é
importante, principalmente quando se trata de um projeto polémico. Se a
polêmica não for dirimida nesta Casa, realmente irá criar problemas para o
Governo do Estado.

Gostaria de estar aqui para, ao invés de encaminhar o requerimento, dizer
das vantagens deste projeto de lei. Na realidade, sabemos que este projeto
tem várias partes positivas, mas também várias partes negativas. A parte
mais negativa do projeto, sem sombra de dúvida, é aquela em que ele
aumenta os impostos, transferindo alguma coisa para a iniciativa particular.
Volto a dizer que acho o requerimento justo, e peço ao Sr. Presidente e aos
Srs. Deputados aqui presentes que pensem bem na grandeza desse
requerimento e o aprovem. Muito obrigado.

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

O Deputado Raul Lima Neto - Srs. Deputados, é para encaminhar o meu
próprio requerimento, com vistas a prorrogar esta votação tão importante,
porque mexe com o povo. Nós, às vezes, não avaliamos. Parece muito
pouquinho. Na verdade, não é. óleo"diesel" é 18%. Luz, eu estava com os
watts aqui, mas, números, eu esqueço rapidamente. As vezes acontece isso
conosco. Não sei até quantos watts são isentos. Esses watts de uma
lâmpada, de uma tomadinha. Isso é um absurdo. Para a classe média, para
quem tem casa e família, faz diferença um aumento desse vulto no imposto?
Faz muita diferença. Teremos tempo para conversar, para negociar com o
Governador a fim de que retire esse projeto e aponte soluções para buscar
recursos. Vejam, Srs. Deputados, o escândalo do DNER hoje, obras
superíaturadas. Esses homens, num pais sério, seriam condenados à morte.
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João Calvino reformou a Suíça, que estava em bancarrota na Europa, e teve
que fugir. Quando voltou e assumiu o governo em Genebra, ele disse: "Deus
não tem prazer na morte do ímpio". Deus fez o homem para viver
eternamente. Mas, aos olhos de Deus e baseando-nos na sua justiça, é mais
criminoso e mais suceptível à pena aquele que lesa a Nação dessa forma.
Onde estão os causadores dessa catástrofe que apodrece a Nação
brasileira? O Governador tem solução. Quem não sabe que na nossa Vale
do Rio Doce, que foi privatizada, junto com o minério de ferro ia uma
quantidade de ouro incontável? Provou-se que só o contrabando que sai
daqui chega a R$5.000.000.000,00 e há envolvimento até de máfia
internacional. A solução nunca está em esmagar o povo. Esse é um costume
draconiano. Chega! Chega de impostos no Brasil.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao orador que seu tempo se
encontra esgotado.

O Deputado Raul Lima Neto - Termino, Sr. Presidente, pedindo aos
companheiros que votem o requerimento, votem...

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado,

• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "não" 39 Deputados; votou sim" 1 Deputado; 1

voto em branco, num total de 41 votos. Está ratificada a rejeição do
requerimento.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que solicita
a votação nominal do Projeto de Lei n° 1.548197. Para encaminhar a
votação, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
solicitamos a votação nominal do Projeto de Lei n° 1.548197, por ele fazer
parte do pacote que aumenta imposto, o "pacote de Natal", do Governador
Eduardo Azeredo, um presente de grego para todos os mineiros. E
solicitamos a votação nominal, exatamente, porque, como o próprio parecer
do relator, ele coloca uma coisa fundamental que, já no art. 30 da proposição
em tela, acrescenta dispositivos, artigo da Lei n°6.763, de 1975, alguns dos
quais aumentam a carga tributária nas operações relativas a energia elétrica
para consumo residencial e circulação de cigarros a titulo de tabacaria e
bebidas alcoólicas, exceto cerveja, chope, aguardente de cana ou de
melaço. Da mesma forma que achamos que seria extremamente importante
a votação nominal, o próprio relator o coloca, de forma muito bem
fundamentada, também, e podemos tranqüilamente repeti-lo, para poder
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justificar o nosso requerimento de votação nominal.

No seu art. 40, o projeto cria a Tabela J, anexa à Lei n° 6.763, de 1975,
referente a lançamento e cobrança de taxa judiciária de que trata o art. 104
da mesma lei, elevando, de forma substancial, o desembolso pelo
contribuinte em relação aos valores hoje cobrados.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, acredito que, trazendo à memória dos
senhores apenas esses dois parágrafos que o relator do projeto procurou
elaborar e, principalmente, destacar em seu parecer, onde deixa, de forma
clara, que esse projeto traz proposição de aumento de carga tributária nas
operações relativas a energia elétrica para consumo residencial e outras
alíquotas, de outros produtos que foram majorados.

Srs. Deputados, como estamos fazendo o encaminhamento da votação
desses projetos que fazem parte do pacote que aumenta impostos, taxa,
aliquota, então, julgamos ser fundamental que cada Deputado desta Casa
possa vir aqui e ter a oportunidade de mostrar a todos os mineiros como
pretende votar esse projeto. Como cada um dos Deputados, votando
nominalmente, fará com que tenhamos condições de conhecer melhor a sua
posição, se se pronunciarem de forma individual e nominal sobre o Projeto
de Lei n° 1.548197?

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Com a palavra, para
encaminhara votação, o Deputado Paulo Pettersen.

O Deputado Paulo Pettersen' - E de preocupar, como muito bem colocou
nosso Líder do PMDB, Deputado Anderson Adauto, porque a votação
nominal facilita até para o Governador saber quem o está apoiando ou quem
está apoiando o povo. Precisamos discemir isso. Essa votação nominal vem
contribuir para a identificação das pessoas num projeto de grande alcance
como esse, que foi denominado pelo Deputado Raul Lima Neto de projeto
draconiano. Tenho certeza de que essas atitudes fazem com que os
Deputados fiquem preocupados, porque o pacote é pesado para a sociedade.
Então, temos que dar continuação a esse processo de obstrução e identificar
os Deputados que estão votando com o Governo.

No seu art. 40, o projeto cria a Tabela J, anexa à Lei n° 6.763, de 1975,
; referente ao lançamento e à cobrança de taxa substancial em relação aos

valores hoje cobrados. Isso assusta o contribuinte num País, num Estado
onde a moeda está estável, e, geralmente, a cobrança de impostos, quando
excede os limites inflacionários, causa - preocupação a todos os

: parlamentares, não apenas a nós, do PMDB. E necessária a negociação e a
troca de informações, para que se chegue a um denominador comum, que
atenda ao Governo, mas também não deixe de atender ao povo, que é a
massa produtora deste Estado. E necessário que tenhamos cuidado e zelo,
porque, quando tratamos da votação nominal, estamos ajudando ambas as
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partes a identificar o alcance, a visão do parlamentar e o seu conhecimento
maior e interesse pelo projeto, mas não esquecendo a sociedade.

Do ponto de vista da competência e iniciativa, o projeto não contém vício
de irregularidade, atendendo ao disposto no art. 24, parágrafo único, da
Constituição da República, e coaduna-se com os dispositivos da Magna
Carta que versam sobre o sistema tributário nacional. Ela, sobretudo, tem
que sofrer uma grande reforma, que é de interesse do Congresso Nacional e
do Presidente da República. Essa reforma tributária ainda não chegou
realmente. Vai ser votada no Congresso Nacional, mas ainda é anseio da
sociedade, porque, só com ela, poderemos, em nível de Brasil, fazer ajustes
dentro de uma educação tributária de respeito mútuo, para que o País possa
crescer. Os Estados têm que se ajustar e parar de gastar mais do que manda
a Constituição. Hoje, Minas Gerais gasta 78% só com a folha, sendo que a
Lei Camata estabelece 60% do que se arrecada. Então, temos que ficar
preocupados e orientar os nossos governantes. Quem é situação e quem é
oposição? Temos que contribuir, com esse gesto de preocupação, com o
Estado e a sociedade.

Por isso, o voto nominal traz em seu ceme, na consciência de cada
Deputado, a sua contribuição para o processo legislativo, votando as
matérias a favor do Governo, mas não se esquecendo de votar, também, a
favor do povo. Então, tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de que
temos essa preocupação quanto a esse projeto.

Quanto ao requerimento do Deputado Raul Lima Neto, que pede a sua
retirada para um entendimento maior, tenho todo o respeito para com esse
gesto, mas, para isso, existem Líderes de "n" partidos para se sentarem à
mesa e ver...

- O Sr. Presidente faz soar a campainha.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao orador que seu tempo se

encontra esgotado. Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio, para
encaminhar a votação.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas,
mais uma vez ocupo esta tribuna, nesta tarde de sexta-feira, em que já
percebemos o cansaço de todos. Mas estamos aqui exercitando o poder da
democracia, esse direito que o PMDB, com muita luta, conseguiu para todos
nós. Estamos aqui para encaminhar o requerimento do Deputado Anderson
Adauto, que pede a votação nominal do Projeto de Lei n° 1.548197.

Srs. Deputados, vejam a importância desse requerimento. Esse projeto de
lei recebeu mais ou menos 35 emendas de vários Deputados. E, no pedido
de destaque, esses Deputados não terão o direito regimental de se
pronunciar, porque, na votação da matéria destacada, apenas dois
Deputados, um a favor e outro contra, teriam o direito de manifestação, além
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do relator. Dai a importância desse requerimento, porque aqueles Deputados
que apresentaram as suas emendas, mesmo aquelas que foram rejeitadas,
teriam o direito de manifestação quando da votação destacada.

Por isso, estamos aqui encaminhando a votação desse requerimento, para
que todos nós, que já trabalhamos nesse projeto, que já discutimos a manhã
inteira e parte da tarde, possamos analisar as emendas apresentadas. E nós,
que estivemos na comissão, estamos sentindo que grande parte dos
Deputados querem urna votação destacada das suas emendas, mas querem
também o direito de poder participar e mostrar para o povo mineiro qual o
seu posicionamento.

Sabemos que o Governo está com dificuldades de caixa. Mas sabemos
também que esse pacote que o Governo enviou a esta Casa não apresenta,
em seu bojo, nenhum resultado prático, uma vez que o Governo não
apresentou nem uma projeção de arrecadação dentro desse projeto que ai
está. Tenho dito em várias reuniões, bem como ao pessoal da Secretaria da
Fazenda, que o Estado é muito competente para tributar, mas incompetente
para arrecadar. Essa ganância tributária do Estado de Minas Gerais,
infelizmente, é uma ganância histórica. O Estado se preocupa em aumentar
as alíquotas, em multar por qualquer motivo: multa-se porque a nota fiscal
está dobrada de maneira errada, multa-se por qualquer motivo, porque a
multa, dentro dessa reforma tributária, passou a ser também, infelizmente,
uma forma de arrecadação.

Srs. Deputados, precisamos, então, de aprovar o requerimento que está na
pauta, para que possamos mostrar à população mineira que queremos o
bem de Minas Gerais, mas que queremos, também, a sobrevivência do seu
povo e, principalmente, a sobrevivência dos pequenos contribuintes, que
estão sendo massacrados por esse pacote.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira.

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira * - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
mais uma vez aqui estamos, para encaminhar a votação do Projeto de Lei n°
1.548. Esse projeto altera a Lei n° 6.763, de 26112175. O requerimento do
Deputado Anderson Adauto impediu que esse projeto fosse votado
nominalmente. Nada mais justo. Como eu disse anteriormente, é um projeto
polêmico e que recebeu mais de 30 emendas nas comissões.

O projeto encaminhado visa atualizar a legislação tributária no Estado, no
tocante, especialmente, ao cumprimento e à fiscalização dos tributos. Vamos
dar um exemplo de como é importante a votação nesse sentido: O produto
da taxa judiciária, cuja base de cálculo é especificada em tabela própria,
será integralmente repassado ao Tribunal de Justiça para ser aplicado no
atendimento das despesas de custeio e de capital, como antecipação de
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parte do duodécimo a que se refere o art. 162 da Constituição do Estado".

Também no encaminhamento anterior, tomando como base essa
premissa, podemos verificar que, se aprovarmos esse projeto da maneira
como está, estaremos fazendo o quê? Estaremos fazendo uma verdadeira
privatização das taxas judiciárias. (- Lê:)

"A proposta prevê ainda a possibilidade de o crédito fiscal inscrito em
divida ativa ser quitado mediante ação da ação em pagamento de bens
imóveis novos, ou imóveis, ou por meio de títulos da dívida contratual
securitizados e da dívida agrária de responsabilidade do Tesouro Nacional,
na forma, no prazo e nas condições que foram estabelecidos pelo Poder
Executivo."

O requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que pede para que o
projeto seja votado de forma nominal e individual vem dar realce ao Projeto
de Lei n° 1.548197. Por isso, peço aos senhores que analisem e vejam a
importância de que esse projeto seja realmente votado dessa maneira.
Tendo em vista a natureza da matéria, solicito aos Deputados que analisem
bem o projeto e ao Sr. Presidente da Casa que o coloque em votação dessa
forma, recebendo assim a aprovação de toda a Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sei que
muitos dos senhores talvez já não estejam agüentando mais. Hoje, pela
manhã, nosso colega Deputado Ajalmar Silva estava febril, mas perseverou,
o que nos traz alegria. Entretanto, perseveramos na esperança de que
possamos ainda demover, do coração daquele que está imbuído no sentido
de votar a favor do projeto, essa atitude, pela compreensão de que o nosso
povo está realmente esmagado com tantos impostos. Chega! A história
responderá "sim" e mostrará a todos as atitudes e a força desta Casa, que é
a Casa da Inconfidência, como derrama, como o grito, como a entrega de
Tiradentes porque era contrário aos impostos terríveis que se cobravam no
nosso Pais. E Minas Gerais é o primeiro a protestar contra esse opressor
draconiano, o Governo. Lembro-me, ainda, de um personagem histórico.
Falo de um personagem da antiga Transilvânia. Todos conhecem a história
do Conde Drácula, que suga, vive sugando.

Gente, o nosso povo está sendo sugado desde a implantação da
República. A omissão de nossos governos tem permitido que escoe para fora
do País recursos obtidos com a exploração de minérios.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência adverte ao
Sr. Deputado Raul Lima Neto que está se desviando da matéria em debate.

O Deputado Raul Lima Neto - Estou tratando do mesmo assunto. Escoa
também qualquer tipo de iniciativa no sentido de buscar a solução em outras
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alternativas que não sejam sempre junto ao povo oprimido brasileiro. Nunca
houve um Presidente da República - houve muitas coisas boas, louváveis -
que fosse tão amante de impostos, no meu tempo, quanto este. E essa coisa
pega, porque agora qualquer problema que haja, qualquer furo de caixa que
haja, qualquer desvio, qualquer má administração, qualquer aplicação
indevida, qualquer falência, qualquer prejuízo neste País é sanado com
dinheiro do povo. Chega. Chega de impostos. O Brasil já paga bastantes
impostos. A esta Casa, que vota, na sua grande maioria, com S. Exa. o
Governador, e que votou com ele, este Deputado pede urna prorrogação
para votação desse projeto. Embora derrotado, este Deputado ainda
continua pedindo aos senhores que, por favor, nos dêem prazo para
conversar com S. Exa. o Governador, porque, sem dúvida, ele vai mudar,
porque o nosso Governador, eu não o considero um homem mau, um
déspota. Eu não o considero um homem opressor, mas ele não sabe que,
talvez, os maus conselheiros estão levando a situação de, não como
Drácula, mas de alguém com essa filosofia, trazer para o Estado, com o
pacotão do Presidente - e o nosso aqui - mais impostos. Por favor, esta Casa
clama, Sr. Presidente: por favor, chega de impostos, precisamos que o
nosso...

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao orador que seu tempo se
encontra esgotado. Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade.

O Deputado Antônio Andrade * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a
esta tribuna para falar sobre o Projeto de Lei n° 1.548. Srs. Deputados, como
disse muito bem, agora há pouco, o Deputado Raul Lima Neto, não sei se o
microfone estava desligado, eu estava aqui ao lado e escutei ele dizendo:
"Chega de aumento de impostos". E realmente é isso, é isso que a classe
média, os nossos contribuintes estão pedindo. Chega de aumento de
impostos. A carga tributária está cada vez maior, e o nosso contribuinte,
esse da classe média, esse assalariado, esse que tem a sua pequena
empresa, microempresa, que não tem mais como suportar aumento
tributário, e agora o Governo vem com mais um aumento de impostos. Aqui,
agora mesmo, há pouco, estava dizendo sobre as taxas judiciais, em que
aquele que mover uma ação entre R$1.001,00 e R$5.000,00 vai pagar um
valor de R$120,00. Então, aquele que mover uma ação de R$1.001,00 vai
pagar 12% de taxa judicial.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no inicio, quando encaminhávamos o
requerimento do Deputado Raul Lima Neto pedindo o adiamento da votação
desse projeto, foi justamente para uma melhor discussão desse projeto, para
o adequarmos às condições da sociedade. Agora mesmo estava
conversando com um assalariado. E ele estava dizendo que, há 3 anos, não
tem aumento de salário. Como ele vai absorver aumento de imposto, se não
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teve sua receita aumentada? Como ele vai pagar aumento de ICMS na
energia elétrica, se ele não teve aumento algum em seu salário?

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso mudarmos a política do Governo,
é preciso que nos preocupemos em diminuir as despesas do Governo. Não
podemos nos preocupar, sistematicamente, em aumentar a carga tributária.
Não podemos, cada vez mais, esmagar a galinha dos ovos de ouro. E
preciso, sim, criarmos condições de o empresário aumentar sua produção,
do contribuinte aumentar sua produção. Assim vamos ter mais sobre o que
tributar. Não podemos aumentar as taxas de imposto, acabando com o
contribuinte.

Hoje verificamos que o pequeno comerciante, o pequeno industrial, o
consumidor, de modo geral, não agüenta mais; não agüenta mais ver seu
salário cada vez mais achatado, ver sua receita cada dia mais achatada, e o
Governo, para resolver seus problemas de caixa, sacrifica cada vez mais o
contribuinte.

Tenho certeza de que os senhores devem ter funcionários reclamando que
não têm aumento de salário. E agora vão reclamar para os senhores, quando
votarmos esses projetos, que eles vão onerar mais ainda os seus bolsos.
Tenho certeza de que, quando os senhores chegarem a seu gabinete na
segunda-feira, os funcionários dos senhores não estarão satisfeitos com os
senhores, porque votaram projeto contra os interesses da classe média e da
população do Estado de Minas Gerais. Não tenham dúvida alguma.

O PMDB está aqui para discutir esse projeto, para verificar o que pode ser
feito, a fim de que o Estado aumente sua arrecadação, sem sacrificar, cada
vez mais, aquele que paga seus impostos. Este é o momento de
repensarmos o modelo político do Estado, do município e também do
Governo Federal.

Ontem escutamos o Secretário da Fazenda dizendo que tudo isso que está
acontecendo hoje seria sanado se a inflação voltasse. Estou quase chegando
à conclusão de que a inflação é boa para o Pais, porque, se existir inflação,
o Governo resolve seus problemas. Quando isso não é verdade de forma
alguma. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Srs. Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Durval Ângelo - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência esclarece que, uma vez que

tivemos problemas no nosso painel eletrônico, vamos fazer a verificação
pelo processo simbólico. Solicito aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram "não" 37 Deputados, e 1 votou "sim". Com a

presença do Sr. Presidente, há "quorum" para votação. Está ratificada a
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rejeição do requerimento.

Vem à Mesa requerimento do Deputado José Bonifácio em que, na forma
regimental, solicita a votação destacada da Emenda n° 18 ao Projeto de Lei
no 1.548197. A Presidência defere o requerimento em conformidade com o
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Anderson Adauto em que, na
forma regimental, solicita a votação destacada das emendas ao Projeto de
Lei n° 1.548197. A Presidência defere o requerimento em conformidade com
o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado José Bonifácio em que, na forma
regimental, solicita a retirada de requerimento em que pede votação
destacada da Emenda n° 18 ao Projeto de Lei n° 1.548197. A Presidência
defere o requerimento em conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Anderson Adauto em que, na
forma regimental, solicita a retirada de requerimento em que pede a votação
destacada das emendas ao Projeto de Lei n° 1.548197. A Presidência defere
o requerimento em conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento
Interno.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, voltamos a

esta tribuna para manifestar mais uma vez a nossa preocupação com o
Projeto de Lei n° 1.548197, do Governador do Estado, que altera a Lei n°
6.763, de 26112/75, que consolida e legislação tributária do Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Esse projeto de lei já foi discutido,
rediscutido e modificado várias vezes. Parte desse projeto mexe não só com
o ICMS, mas também com as taxas judiciais. Discutiu-se a ilegalidade, a
inconstitucionalidade do aumento das taxas, mas, no final, prevaleceu o
texto que o Governo mandou. O relator, Deputado Ajalmar Silva, dizia hoje,
na reunião da manhã, que teria sido apresentado a ele, em forma de
emendas, várias modificações na Tabela J, na qual está inserido o
lançamento e a cobrança da taxa judiciária. O Governo aumentou, em
alguns casos, até 500%. Dentro desse lançamento da taxa judiciária na
forma proposta, mais uma vez os menos favorecidos é que vão pagar a
conta.

E é esta a preocupação do relator, Deputado Ajalmar Silva, que recebeu
emendas, como eu disse, à Tabela J, que está inserida no art. 104 da Lei n°
6.763, que fala de taxa judiciária. No inicio da minha fala, eu dizia que
estamos votando o projeto de lei que altera a Lei n° 6.763, de 26112175, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Essa lei é uma
colcha de retalhos, e a própria Secretaria da Fazenda tem dificuldade de
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interpretá-la. Várias vezes foram modificados artigos, incisos, parágrafos.
Como meu tempo se encontra esgotado, termino minhas palavras, mas,
pelas razões aqui expostas, Srs. Deputados, gostaríamos de continuar
discutindo esse projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Paulo Pettersen.

O Deputado Paulo Pettersen t - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos
em andamento com um processo de entendimento, e torço para que isso
realmente aconteça por ser do agrado de todos os parlamentares, sobretudo
desta Casa. E natural esse procedimento devido à relevância do projeto. Nós
discordamos da maneira como está sendo conduzido o processo de votação
do Projeto de Lei n° 1.546197.

Ficamos preocupados com a perda de parcelamento no tocante às multas.
(- Lê o art. 98, § 1 0.) Como cabe, neste projeto, uma grande discussão
devido à existência de vários artigos que trazem no seu bojo uma série de
diferenças, eu gostaria que as Lideranças fizessem um acordo, dentro de um
entendimento amplo, para que chegassem ao ponto comum que todos
desejam.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, no § 2 0 o auto de infração poderá
ser expedido sem a lavratura do tempo de ocorrência ou termo de
apreensão, depósito e ocorrência, mas terá nos 30 primeiros dias a natureza.
destes para fins de aplicação na redução prevista na alínea "a" do inciso li
deste artigo. Na hipótese de pagamento parcelado, as multas serão: 18%,
quando se tratar de crédito previsto no inciso 1; reduzidas em conformidade
com o inciso II, com base na data de pagamento da entrada prévia em caso
de ação fiscal. Ocorrendo a perda do parcelamento as multas terão os seus
valores restabelecidos aos seus percentuais máximos. Muitas vezes eu
concordo com Deputado Raul Lima Neto, chamando o pacote e esse projeto
de draconianos. Realmente, a penalidade é superpesada. Esse projeto,
quando for realmente aprovado, será futuramente lapidado, corrigidas as
suas distorções, onde há penalidade excessiva. Por isso, o parlamentar tem
que acompanhar esse projeto após a sua aprovação.

Sr. Presidente, na próxima vez, eu concluirei o meu raciocínio.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo destaques. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas n°s 1, 2, 4 e 5, 7 a 9, 21, 22, 31 e 32 e as subemendas
que receberam o n° 1 às Emendas n°s6, 10, 19 e 20, que receberam parecer
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. Aprovadas. Em votação, as Emendas n°s 11 a 18, 23 a 30 e a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 17, que receberam parecer pela rejeição. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
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Rejeitadas. Com a aprovação das emendas e das subemendas, ficam
prejudicadas as Emendas n°5 3, 6, 10, 19 e 20 e a Subemenda no i à
Emenda n° 3. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n°
1.548197 com as Emendas n°s 1, 2,4 e 5,7 a 9,21,22,31 e 32 e as
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 6, 10, 19 e 20. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto
O Deputado Raul Lima Neto - Quero, neste momento, declarar que o meu

voto é e será sempre terminantemente contrário ao aumento de qualquer
tipo de taxas, tributos, impostos neste Pais. Que fique registrado que nós
tentamos até o fim. Eu quero essa justificativa. Também quero parabenizar a
todos os colegas que ficaram sérios, sem se mover, porque estão convictos
daquilo que fazem. Esperamos que, no 2 0 turno, esse projeto seja
terminantemente rejeitado. Muito obrigado.

O Deputado Geraldo Rezende - Primeiramente, quero dizer que sou
contrário a todo e qualquer aumento de alíquota de imposto. Com  11 anos de
exercício de mandato, nunca votei favorável a aumento de aliquota. Em
1987, quando se aumentou a alíquota do ICMS de 17% para 18%, eu fui
contra e vou explicar por quê. Eu recebi da minha região uma solicitação da
Associação Comercial e Industrial de Araguari, pedindo para votar contra.
Refrigerantes do Triângulo, indústrias de tiberlândia: voto contrário.
Chocolates Imperial, indústria exportadora de chocolates: voto contrário.
Recebi telefonema da Associação Comercial de Tupaciguara, pedindo que
votasse contra. Recebi telefonema da Associação Comercial de Uberaba,
terra do Líder, pedindo para votar contra. Portanto, quero dizer que votei
contrariamente a esse projeto e não voto aumento de aliquota, assim como,
nos outros projetos que tratam de aumento de aliquota, os senhores podem
estar cientes de que não darei o meu voto favorável. Votarei contrariamente
a tudo que irá penalizar o povo; não precisam contar comigo em uma
empreitada dessas, pois votarei contrariamente. Portanto, estou declarando
meu voto contrário ao Projeto de Lei n° 1.548197, que consolida a questão
tributária no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Durval Angelo - A Bancada do PT, através de seu Líder e de
seu Vice-Líder, chegou até a avançar nesse projeto em algumas emendas,
mas entendemos que temos pela frente uma grave crise recessiva, não
sendo um bom momento para aumentar impostos. Recebemos, também,
manifestações de vários locais do interior, levantando o risco que tal atitude
poderia gerar na política de desemprego deste Pais. Não há uma política de
emprego, mas há uma de desemprego. Por isso, votamos contra e somos
contra o fato de o Estado ter decidido onerar o contribuinte para pagar a sua
conta, devido à ineficiência do Secretário da desorganização fazendária que
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há no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, apresentei uma
emenda, na verdade, mais para provocar a polêmica, passando o ICMS para
35% e 40% para o cigarro, mas achei por bem, para não atrapalhar o
andamento dos nossos trabalhos, aceitar o acordo acontecido. Queria
chamar a atenção desta Casa, principalmente da Comissão de Fiscalização
Financeira, para que acompanhe a questão dos impostos dos cigarros, em
especial dos Estados vizinhos, de agora para frente. O Secretário veio aqui e
deu explicações. Na reunião com as Lideranças, ele usou uma expressão
errada. O projeto dizia, claramente, 30%. O até 30% apareceu depois, nas
comissões, mas nós decidimos aceitar a mudança como um pequeno
avanço. Entretanto, este Deputado estará atento, e espero que a Comissão
de Fiscalização Financeira também fique atenta à questão da tributação
sobre os cigarros no Estado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, é oportuno fazer um registro:
nenhum dos 77 parlamentares desta Casa vota com prazer um pacote como
estamos votando, pois sabemos que alguém vai ser penalizado. Mas, se não
dermos governabilidade ao Governador Eduardo Azeredo, a população
inteira será prejudicada, porque não teremos mais segurança pública, saúde,
dinheiro para pagar o funcionalismo público. E preciso que fique claro que
estamos vivendo uma cite não porque escolhemos, é uma crise
internacional, e o pacote irá atingir diretamente o Governo do Estado.

Então, dói o coração o parlamentar votar aumento de imposto. Ninguém
quer isso, porque já sabe que a carga é extremamente pesada. Por outro
lado, todos os parlamentares têm recebido pedidos das bases para não votar
a favor, mas tem a consciência de que deve dar govemabilidade a este
Estado, porque a segurança pública tem que ser mantida. Se está mal, será
muito pior. Se a saúde está mal, poderia estar pior. A educação, que já
melhoramos bastante, pode continuar, mas pode não haver mais vagas nas
escolas. E preciso deixar claro que não basta chegarmos aqui e fazermos o
que é bonitinho para a sociedade. E preciso fazer o que a nossa consciência
manda, e ela manda fazer com que o Estado continue funcionando, O
Governador não é sádico de querer ver o povo sofrer. Os parlamentares que
estão votando com o Governo não são sádicos de querer ver o povo sofrer.
Votamos com o coração dolorido, mas em nome de uma sociedade que
precisa de desenvolvimento, emprego e de ver as suas necessidades
básicas atendidas. Então, votamos, sim, com o coração dolorido.

Também esperamos que os nossos representantes no Congresso Nacional
aproveitem essa convocação e votem aquilo de que o Brasil precisa. Se for
votada a reforma administrativa,
tributária e fiscal que está no Congresso Nacional, não precisaremos mais
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votar esses aumentos que estamos votando.
Gostaria de fazer esse desabafo, Sr. Presidente, porque é um momento de

crise, difícil, e nos dói. Ninguém vota com prazer, mas é necessário neste
momento, se queremos que a população pobre seja assistida minimamente
pelo Governo.

O Deputado Anderson Adauto - Nós, do PMDB, já analisamos de outra
forma. Acreditamos que quem vai votar para mudar não será o Congresso
Nacional; quem vai votar para efetuar as mudanças de que o País precisa
vai ser o povo nas próximas eleições, porque - tenho certeza -, quando eles
chegarem, a população vai estar bem consciente de quem colocou o Pais
nessa crise.

Não adianta jogar lá para cima a responsabilidade, principalmente um
Deputado do PSDB ou qualquer outro que faz parte da coligação que elegeu
o atual Presidente, porque a situação de penúria por que passam hoje os
Estados e os municípios advém exatamente da política monetária praticada
pelo Governo Federal. E importante que haja esse entendimento e
compreensão. Essa política monetária é praticada por parte do PSDB. Saber
isso é muito importante. Então, achamos que não será por essa convocação
extraordinária, por essas emendas e mudanças constitucionais que estão
sendo propostas que acontecerá a govemabilidade do Pais, dos Estados e
dos municípios.

Entendo que há horas em que fazemos alguma coisa que corta o coração.
Antes de dormir, precisamos, realmente, fazer um desabafo. Entendo e
compreendo o desabafo feito pelo Deputado Miguel Martini, que é urna
pessoa que, pela forma como conduz a sua espiritualidade, deve estar
doendo demais a consciência.

Então, finalizando a nossa declaração de voto, gostaria de deixar claro que
nós, do PMDB, nos prontificamos a votar contra o projeto e a utilizar todas as
formas possíveis para isso, porque não queremos realmente o aumento de
imposto. Por isso entendemos também que, além de votar contra, é
fundamental que haja um processo de obstrução por todos os mecanismos
possíveis e imagináveis. E esperamos que, no segundo turno de votação
desses projetos, assim como tivemos o voto contrário do PT, tenhamos
também o trabalho de obstrução do PT e de outros companheiros nossos de
partido que não estão participando do processo de obstrução. Esperamos
sinceramente contar, também, com o apoio do restante da nossa bancada no
voto e no processo de obstrução. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, também votei contrário a
esse projeto e tenho certeza de que, se o Governador Eduardo Azeredo
estivesse aqui, teria votado contra ele. Acredito que ele foi enganado a
respeito desse projeto pelo seu Secretário. Este, ontem mesmo, deu
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demonstração de desconhecimento da atual situação do Estado, como
admitiu depois de rever informações da Souza Cruz, de não aumentar a taxa
de ICMS do cigarro.

Ouvi as palavras do Deputado Miguel Martini, dizendo com bastante
propriedade - tenho certeza de que realmente ele falou isso do coração -
que, se não aumentarmos impostos, não teremos escolas, saúde, segurança.
Mas vejo que temos deficiências, também, quanto à educação, quanto à
saúde e quanto à segurança. Se analisarmos esse projeto, vamos verificar
que ele não irá resolver a situação do Estado. O Estado, com esse projeto,
irá apenas sobrecarregar o contribuinte e iniciará o ano que vem com as
mesmas dificuldades com que iniciou o ano de 1997.

Assim, precisamos de uma discussão muito mais ampla sobre o assunto
em todo o País, e não apenas no Estado de Minas Gerais. Seria uma
discussão para estudar a redução de custos. Percebo o Estado, inchado,
cheio de secretarias. Uma vez, ouvi um Secretário - não vou revelar quem -,
dizendo que, se reduzíssemos à metade o número de Secretarias, o Estado
funcionaria, e funcionaria muito bem. Então, precisamos de analisar o
aumento dos impostos somente depois de analisar uma redução de custos e
de baixar as despesas do Estado. Do contrário, vamos jogar a culpa,
sempre, em quem estiver mais longe. Ouvi um Deputado hoje jogando a
culpa no Presidente da República e dizendo que, com a política econômica
atual, não teremos condições de resolver o problema do Estado. E o
município, por sua vez, joga também a culpa no Estado, dizendo que não há
obras públicas do Estado dentro de seus municípios.

Então, é mudo cômodo para nós jogar sempre a culpa em quem estiver
mais longe. Mas é preciso que cada um de nós dê a sua contribuição,
participe mais e providencie, para que as despesas do município, do Estado
e da Nação sejam reduzidas, para que a carga tributária seja mais aceitável
pelo contribuinte. Do contrário, como eu já disse na tribuna, daqui a pouco,
não teremos mais contribuinte, porque a sociedade estará toda esmagada,
principalmente a classe média, já tão achatada. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, em 1991, nesta Casa, levantei-
me contra uma anistia que havia sido proposta. Isso fez com que houvesse
uma discussão mais ampla e que fosse alterado o processo inicial. Eu sou
coerente. Sinto que temos, hoje, não um problema conjuntural, mas um
problema estrutural. Enquanto não realizarmos essas reformas que, parece,
entrarão em discussão no início do ano, no Congresso Nacional, iremos
continuar tendo necessidade dessas ações como as que estamos vendo
agora. Esse voto a favor foi um voto de confiança na austeridade que o
Governo está procurando dar ao Estado. Mas sabemos que, além de
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doloroso, não é a solução. Sabemos que é necessário que toda a sociedade,
e não somente o Governo, comece a se preocupar com algo chamado
sonegação. Se não cuidarmos disso, aí sim, estaremos inviabilizando o
comércio e a indústria em nosso Estado e em nosso País. Porque não é
possível que exista concorrência de quem paga com quem não paga. E
muito desigual.

Então, não devemos apenas fazer essa média com a população e com
determinados segmentos. Precisamos procurar discutir, isto sim, qual é o
grande problema que temos? Ë o problema estrutural. A partir daí, acho que
teremos um sistema fiscal mais justo, que estimule a produção, e não que
venha punir ou desestimular aqueles poucos, cada vez menores, que estão
pagando. E nós...

- O Sr. Presidente faz soar a campainha.
O Sr. Presidente - A Presidência, infelizmente, vai ter que interromper o

orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta reunião, a
Presidência a encerra, convocando os Deputados para as extraordinárias de
daqui a pouco, às 20 horas, de amanhã, dia 20, dos próximos dias 21 e 22,
às 9, às 14 e às 20 horas, e do dia 23, às 9 e às 20 floras, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária do dia 23, às 14 horas,
com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 33 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às dez horas do dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, EIbe
Brandão e Maria José Haueisen, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e solicita à Deputada Maria José Haueisen que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a obter
esclarecimentos sobre o Plano Mestre para Gestão da Base Florestal do
Estado de Minas Gerais, especialmente no que se refere às regiões do
Jequitinhonha e do Norte. A Presidência procede à leitura da seguinte
correspondência: Ofício n° 159197, da Câmara Municipal de São Sebastião
do Rio Verde, que encaminha cópia de moção, de autoria do Vereador
Evaldo Carlos da Silva, em que solicita providências e esclarecimentos por
parte da Comissão em face da excessiva importação de leite pelo Estado;
ofício da Sociedade Mineira de Agricultura - SMA -, datado de 24111197, que
encaminha cópia de expediente elaborado por essa entidade que aborda
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assuntos referentes à reforma agrária no Estado; e ofício do Sr. André Kich,
Gerente da Fuchs Agro-Science do Brasil Lida, em Brasilândia de Minas, em
que solicita empenho desta Casa junto à Diretoria de Arrecadação do INSS,
visando a solucionar impactos, por ele considerados abusivos, provocados
por aios dessa Diretoria. Em seguida, a Presidência registra as presenças
dos Srs. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Presidente do INDI e
representante do Secretário de Indústria, Comércio e Turismo; Adair
Evangelista Marques, Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e
Coordenador das Missões Tecnológicas, representando o Secretário de
Ciência e Tecnologia, e Marco Aurélio Machado, Presidente da Associação
Brasileira de Florestas Renováveis - ABRACAVE. O Presidente os convida
para tomar assento à mesa e, a seguir, passa a palavra à Deputada Elbe
Brandão, autora do requerimento que motivou o convite às autoridades, a
qual tece comentários iniciais sobre o tema em questão. Em seguida, os
convidados expõem o assunto e, na fase de debates, respondem as
perguntas formuladas pelos parlamentares, O Presidente faz os comentários
finais e informa que os assuntos ventilados na reunião se encontram
registrados nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados 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, 17 de dezembro de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Roberto Amaral - Maria José

Haueisen.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 1996, E, AINDA, APURAR

OS MOTIVOS QUE LEVARAM À IRREGULARIDADES NO
GERENCIAMENTO DO INSTITUTO

Às onze horas e quinze minutos do dia quatro de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Sebastião Costa, Luiz Fernando Faria, Anderson
Adauto e Maria José Haueisen, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Luiz Fernando Faria que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência acusa o recebimento do Oficio
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no 299197, do Dr. Saulo Faleiros Cardoso, Prefeito Municipal de Monte
Carmelo, encaminhando relação de bens de uso do IPSEMG naquele
município. O Presidente esclarece que a reunião se destina a apreciar o
relatório final da Comissão e passa a palavra ao relator, Deputado Sebastião
Costa. Este solicita a distribuição de avulsos do relatório final aos membros
da Comissão, o que é deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 9112197, às
17 horas, para se apreciar o relatório final, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Costa - Luiz Fernando Faria -

Anderson Adauto - Maria José Haueisen.
ATA DA 53 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA

'DE REPASSE DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NO PERÍODO DOS
ÚLTIMOS 10 ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO
DOS SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE
DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N°9.380,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996, E, AINDA, APURAR OS MOTIVOS QUE

LEVARAM A IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO INSTITUTO
Às dezessete horas do dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa

e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Marlini,
José Braga, Sebastião Costa, Gilmar Machado, Carlos Pimenta, Anderson
Adauto e Luiz Fernando Faria, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, 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.
O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o relatório final da
Comissão e que, em vista da distribuição de avulsos aos membros da
Comissão na reunião anterior, fica dispensada a leitura do relatório final. Os
membros da Comissão solicitam que o relator taça somente a leitura da
conclusão do relatório, o que é atendido. Em seguida, o Presidente suspende
a reunião por 10 minutos, para acertos. Reabertos os trabalhos, fazem uso
da palavra os Deputados Ariderson Adauto, Carlos Pimenta e Miguel Martini.
Com a palavra, o relator faz a leitura das Propostas de Emendas n°s 1 a 15,
que acata em seu relatório. O Presidente destaca as Propostas n°s 5 e 6.
Submetido a votação, salvo destaques, é aprovado o relatório final. Votados,
os destaques são também aprovados. Em seguida, o Presidente determina o
encaminhamento do relatório final à Mesa da Assembléia, para cumprimento
do disposto no art. 114 do Regimento Interno, e suspende a reunião por 5
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minutos, para que seja lavrada a ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente
solicita ao Deputado Luiz Fernando Faria que proceda à leitura da ata da
reunião, que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes.
Cumprida a finalidade da Comissão, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga - Sebastião Costa - Carlos Pimenta

- Anderson Adauto - Gilmar Machado - Luiz Fernando Faria.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 2311198, as seguintes comunicações:
Do Deputado Paulo Schettino (3), dando ciência â Casa do falecimento da

Sra. Selma Virgínia Tebas, dia 27112197, nesta Capital; dos Srs. Jorge
Matuck , dia 311196, e Francisco Ribeiro da Silva, dia 1611196, ambos em
Soledade de Minas.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 1998

ATAS

ATA DA 234a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19112197
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão de Proposições: Discussão, em
1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.392/97; apresentação de emendas;
encerramento de discussão - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no
1.317197; apresentação de emendas; encerramento da discussão -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Resolução n°1.518/97; encerramento
da discussão - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Resolução n° 1.554197;
encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.425197; apresentação de emendas; encerramento da discussão -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.223197; apresentação de
emendas; encerramento da discussão - Discussão, em 20 turno, do Projeto
de Lei n° 1.321197; encerramento da discussão - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo 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 - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
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 - Roberto
Amara[ - Ronaldo Vasconceilos- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira
- Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.
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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.

ia Parte

Ata
- O Deputado Ivo José, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições-

2a 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.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da

pauta desta reunião o Projeto de Resolução n° 1.533197 e o Projeto de Lei
Complementar n° 23197, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite; a Proposta de Emenda à
Constituição n°50/97 e os Projetos de Lei n°s 1.499 e 1.548197, que foram
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, à tarde. Informa, ainda,
que faz retirar da pauta desta reunião o Projeto de Lei n° 1.150197, por não
estarem preenchidos os pressupostos regimentais para sua apreciação.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum'

Para a votação da matéria constante na pauta, mas que o há para a
discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.392/97, da CPI do Sistema
Penitenciário, que dispõe sobre o número de Defensores Públicos no Estado.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação 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 Direitos Humanos.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.392197
EMENDA N°2

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os Bacharéis em Direito Policiais Civis ora prestando serviço

como Delegados Especiais de Polícia, amparados pelo art. 23 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, já com vencimentos e vantagens
da classe inicial da carreira de Delegado de Polícia 1, passam a integrar o
quadro efetivo de Delegado de Carreira da estrutura orgânica da Secretaria
de Estado de Segurança Pública.

Parágrafo único - Os servidores de que trata este artigo farão jus a
promoção na carreira por merecimento e antiguidade.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Paulo Schettino
Justificação: Os Policiais Civis que são Bacharéis em Direito e que se

encontram em exercício na função de Delegados Especiais de Polícia desde
a promulgação da Constituição mineira foram amparados pelo disposto no
art. 23 e seus parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
- ADCT.

Todavia, esse mesmo preceito constitucional veda-lhes a possibilidade de
progressão na carreira por meio do instituto da promoção, uma vez que não
são reconhecidos titulares do cargo de Delegado de Polícia, restando-lhes
exercer a função de Delegados Especiais, atividade inexistente na estrutura
orgânica da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Ora, se atentarmos para a circunstância de que esses servidores vêm
cumprindo os encargos próprios aos titulares do cargo de Delegado de
Policia de carreira, com todas as atribuições, ónus, riscos e sacrifícios do
exercício profissional, em período nunca inferior a dez anos, observar-se-á,
inquestionavelmente, que estão sendo vítimas de grande injustiça.

No momento em que se pretende atender os Bacharéis em Direito que
atuam na Secretaria da Justiça, nada mais correto e coerente do que atribuir-
se a esses abnegados servidores o tratamento a que fazem jus,
possibilitando-lhes integrarem-se à carreira á qual se dedicam há tanto
tempo, propiciando-lhes a merecida ascensão funcional pelos critérios
normais de merecimento e antiguidade. Atualmente, essa situação anômala
atinge um número reduzido de profissionais. Assim, em face do que dispõe o
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a solução aqui pleiteada
somente a eles aproveitaria, não acarretando nenhum prejuízo a quem quer
que seja, nem aumento de despesas ao erário.

EMENDA N°3
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os Bacharéis em Direito, Policiais Civis, ora prestando serviços
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como Assistente .Jurídico na Casa de Detenção "Antônio Dutra Ladeira" na
defesa de internos carentes, passam a integrar quadro suplementar da
Defensoria Pública no cargo de Defensor Público Adjunto, que se extinguirá
com sua correspondente vacância.

Parágrafo único - Os servidores de que trata esse artigo farão jus a 70%
(setenta por cento) de remuneração do Defensor Público de Primeira
Classe".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Paulo Sctiettino
Justificação: Os servidores Policiais Civis, Bacharéis em Direito e que

prestam serviços na qualidade de Assistentes Jurídicos na defesa de internos
carentes que cumprem pena na Casa de Detenção "Antônio Dutra Ladeira",
exercem atividade típica dos titulares do cargo de Defensor Público, mas
sofrem restrições de ordem legal no exercitamento desses misteres, além de
não perceberem a remuneração correspondente à relevância de seu
trabalho. A presente emenda visa corrigir essa situação injusta anômala.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas duas emendas do Deputado Paulo Schettino, que
receberam os n°s 2 e 3. Nos termos do § 2 0 do art. 195 da Resolução n°
5.065, de 1990, a Presidência encaminha as emendas com o projeto à
Comissão de Administração Pública, para parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.317197, do Deputado
Amaldo Penna, que altera dispositivo da Lei n° 12.426, de 27112196, que
trata da distribuição da parcela do ICMS pertencente aos municípios. 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.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.317/97

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - O Art. 1 0 da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995, fica

acrescido do seguinte § 5°:
'Art. 1°- ............
§ 5°- Para o primeiro semestre de 1998, no tocante à aplicação do critério

de que trata o inciso VII deste artigo, prevalecerão as relações publicadas
em dezembro de 1997.'.'.

Sala das Reuniões, de de 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: Esta emenda objetiva a substituiçã: da expressão "utilizadas"

por "publicadas", uma vez que a publicidade é imprescindível para que seja
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passível o perfeito cumprimento da disposição legal pretendida.
EMENDA N°2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - A regra a que se refere o § 2 0 do art. 70 da Lei n° 12.040, de 28

de dezembro de 1995, acrescentado pelo art. 2 0 da Lei n° 12.428, de 27 de
dezembro de 1996, estende-se até o ano 2000 (dois mil), devendo ser
considerados 113 (um terço) para composição do índice do Valor Adicionado
Fiscal - VAF - em 1998 e 1999 e 213 (dois terços) para a composição do
índice do VAF no ano 2000 (dois mil).".

Sala das Reuniões, de de 1997.
José Militão
Justificação: Objetiva esta emenda estender até o ano 2000 a regra a que

se refere o § 20 do art. 70 da Lei n° 12.040, de 28112195, acrescentado pelo
art. 20 da Lei n° 12.428, de 27112196.

A regra atualmente vigente prevê que, "em substituição ao critério previsto
no inciso IX deste artigo, os municípios que cumprirem o disposto na Portaria
n° 3.323, de 30 de outubro de 1996, da Superintendência da Receita
Estadual, e reapresentarem as informações relativas ao ano-base de 1995,
referentes ao movimento econômico dos contribuintes estabelecidos em seu
território, bem como relativas ao ano-base de 1996, conforme dispuser ato
normativo da Secretaria de Estado da Fazenda, terão o seu índice do Valor
Adicionado Fiscal - VAF - apurado com base na movimentação econômica
das declarações reapresentadas, tendo por limite os valores referentes ao
VAF apurado do município de origem, considerados 113 (um terço) para
composição do índice do VAF em 1997 e 213 (dois terços) para composição
do indica do VAF em 1998." (acrescentado pelo art. 2 0 da Lei n° 12.428, de
1996.)

Pela emenda ora proposta, devem ser considerados 113 para composição
do índice do VAF em 1998 e 1999 e 213 para composição do VAF no ano de
2000.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão- No decorrer da discussão,
foram apresertadas duas emendas, uma do Deputado Péricles Ferreira e
outra do Deputado José Militão, as quais receberam, respectivamente, os n°s
1 e 2. Nos termos do § 40 do art. 196 da Resolução n° 5.065, de 1990, a
Presidência vai submeter a votação as emendas, independentemente de
parecer.

Discussão, em 20 tumo, do Projeto de Resolução n°1.518/97, da Mesa da
Assembléia, que extingue cargos e funções gratificadas da Secretaria da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. Em discussão, o
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projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Resolução n o 1.554197, dos
Deputados Sebastião Helvécio e José Maria Barros, que aprova convênio
celebrado entre os Municípios de Chácara e Juiz de Fora para modificação
de limite territorial. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.425197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre o IPVA e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação com as Emendas n°5 1 a
18, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.425197

EMENDA N°19
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação, mantendo-se os § 1 0, 20 e 30:
"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, na proporção de:

- No caso de recolhimento espontâneo:
a) 0,3% (três décimos por cento) do valor do imposto, por dia de atraso,

quando o pagamento ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do
vencimento;

b) 10% (dez por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer
após o prazo previsto na alínea anterior;

II - Havendo ação fiscal, 40% (quarenta por cento) do valor do imposto,
reduzida:

a) a 20% (vinte por cento) do valor do imposto quando o pagamento se
efetivar no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do recebimento do auto
de infração.".

Sala das Reuniões, de outubro de 1997.
José Militão
Justificação: O fim do estado de hiperinflação até há pouco vigente no País

aconselha e justifica a apresentação desta emenda ao projeto, objetivando,
basicamente, simplificar o critério de aplicação de penalidades por falta de
recolhimento do tributo; reduzir a níveis mais civilizados e compatíveis com
a inflação o percentual das penalidades aplicáveis.

A complexidade da forma proposta para o recolhimento da penalidade por
falta de pagamento do tributo, aliada aos elevados percentuais da multa,
resultará, com certeza, em desestímulo à regularização espontânea das
ocorrências de omissão de recolhimento do imposto.

A aprovação da emenda irá facilitar sobremaneira a convivência entre
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fisco e contribuinte, pelo que esperamos contar com o apoio de nossos
nobres pares à sua aprovação.

EMENDA N°20
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Ari. .... - Ficam remidos todos os débitos notificados até 30 de setembro

de 1997, resultantes de infrações de trânsito cometidas por taxistas.".
Sala das Reuniões, de outubro de 1997.
José Militão
Justificação: O volume de tráfego crescente, o trânsito caótico em

determinadas horas e dias, a sinalização deficiente ou mesmo inexistente, a
par de uma fiscalização unicamente repressiva, com poder absoluto e
incontestável, levam-nos a propor esta emenda, que, entendemos, fará
justiça, corrigindo erros e abusos e beneficiando os profissionais que mais
agudamente sentem as conseqüências dos atos discricionários.

Pela oportunidade desta emenda, esperamos contar com o apoio de
nossos nobres pares à sua aprovação.

EMENDA N°21
Dê-se ao inciso Ido art. loa seguinte redação:
"Art. 10- ..........................

- 3,0% (três por cento) para automóvel, veículos de uso misto, veículo
utilitário e outros não especificados neste artigo.".

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 1997.
Ivair Nogueira
Justificação: Louvável a iniciativa do Estado de reduzir para 2% a alíquota

incidente sobre veículos destinados a locação para fazer frente á
concorrência de outras unidades da Federação, que poderiam atrair e captar
esse recolhimento. E inadmissível, porém, que o consumidor comum,
igualmente contribuinte do IPVA, por não ter poder de barganha com os
Estados, pois normalmente é proprietário apenas de um veículo, tenha sua
aliquota elevada para 4%.

Ora, não podendo o contribuinte comum arcar com o ônus de migrar para
outra unidade da Federação para licenciar seu veículo e por não significar
sozinho, recurso atrativo para disputa entre os Estados, o Projeto de Lei n°
1.425197 transfere a este o ónus da conta das locadoras, que deveria caber
ao Estado, na condição de poder concedente da redução. A manutenção da
aliquota para particulares no patamar de 3% é o mínimo de justiça tributária
que se pode esperar do Estado.

EMENDA N°22
Dê-se ao inciso V do art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 3°- .................
V - veículo de motorista profissional autônomo, que o utilize para
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transporte público de passageiros na categoria de aluguel (táxi), inclusive
motocicletas licenciadas para o serviço de mototáxi.".

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 1997.
Gil Pereira
Justificação: Trata-se de novo serviço objeto do Projeto de Lei n o 1.291197,

de minha autoria, transformado na Lei n° 12.618, de 1997, do Poder
Executivo, que deve estar devidamente explicitado, para que não pairem
dúvidas quanto a sua aplicabilidade.

EMENDA N°23
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Fica isenta da incidência do Imposto sobre Operações Relativas

à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intemiunicipal e de Comunicação -ICMS -, nos termos do
regulamento, a aquisição de motocicleta por motorista profissional que
exerça, comprovadamente, a atividade de condutor autônomo de
passageiros, na condição de titular de autorização do poder concedente para
prestar serviços de mototáxi.".

Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Leonidio Bouças
Justificação: A apresentação desta emenda visa a facilitar a aquisição de

motocicleta a ser utilizada no serviço de mototáxi, autorizado no Estado pela
Lei n°12.618, de 2519197.

Em diversas cidades, já se adotou o mencionado transporte, e a aprovação
desta proposta, com certeza, diminuirá os custos do serviço, em beneficio da
população.

EMENDA N°24
Dê-se ao inciso V do art. 3 0 a seguinte redação:
'Art. 30
V - veiculo de motorista profissional autônomo, que o utilize para

transporte público de passageiros na categoria de aluguel (táxi e mototáxi).".
Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Leonídio Bouças
Justificação: A proposta em teta visa a estender o beneficio da isenção

relativa ao IPVA aos proprietários de motocicletas que as utilizem para o
transporte remunerado de passageiros.

O serviço de mototãxi já está disponível em diversas cidades, e,
recentemente, o próprio Chefe do Poder Executivo sancionou proposição de
lei aprovada por esta Casa Legislativa, transformando-a na Lei n o 12.615. de
25/9/97, que dispõe sobre o licenciamento de motocicletas destinadas ao
transporte remunerado de passageiros e dá outras providências.

Nada mais justo, portanto, do que atender à pretensão dessa categoria
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profissional, que presta relevantes serviços para a comunidade mineira.
EMENDA N°25

Acrescente-se no § 40 do art. 70 a palavra "aeronaves".
Sala das Reuniões, de 1997.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A emenda em tela tem como objetivo estender a isenção a

uma categoria de transporte que apresenta alto custo de manutenção e
conservação, devido ás exigências do Departamento de Aviação Civil - DAC.

Em vista disso, peço aos nobres pares a aprovação desta emenda, para
que não se sacrifique ainda mais essa categoria, de grande importância para
o transporte e a intertigação de todas as regiões do Estado.

EMENDA N°26
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Será destinado à implementação dos programas de eletrificação

rural nos municípios o percentual correspondente ao aumento da
arrecadação decorrente da aplicação do disposto nesta lei.".

Sala das Reuniões, de 1997.
José Bonifácio
Justificação: A emenda que propomos vem beneficiar os municípios, que

há muito anseiam por maiores investimentos na área da eletrificação rural.
Na certeza de que a medida contribuirá para o desenvolvimento de Minas

Gerais, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda.
EMENDA N°27

Dê-se ao art. loa seguinte redação:
"Art. 10 - As alíquotas do IPVA não excederão os limites a seguir

indicados:
- 3,0% (três por cento) para automóvel, veículo de uso misto, veículo

utilitário e outros não especificados neste artigo, com potência acima de
1.600 (mil e seiscentas) cilindradas;

II - 2,5% (dois e meio por cento) para os veículos mencionados no inciso 1,
com potência acima de 1.000 (mil) e até 1.600 (mil e seiscentas) cilindradas;

III - 2,0% (dois por cento) para os veículos mencionados no inciso 1, com
potência até 1.000 (mil) cilindradas;

IV - 2,0% (dois por cento) para os veículos destinados a locação, de
propriedade de empresa ou pessoa física locadora de veículos ou na sua
posse por força de contrato de locação mercantil, exceto aqueles sujeitos a
alíquotas menores;

V - 2,0% (dois por cento) para caminhonete de carga ('pick-up"), furgão e
veículos automotes rodoviários com autorização para transporte público de
passageiros;

VI - 10% (um por cento) para ônibus, microônibus, caminhão e caminhão-
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trator;

VII - 1,5% (um e meio por cento) para motocicletas, motoneta, triciclo,
quadriciclo e ciclomotor, com potência acima de 150 (cento e cinqüenta)
cilindradas;

VIII - 1,0% (um por cento) para motocicletas, motoneta, triciclo, quadriciclo
e ciclomotor, com potência até 150 (cento e cinqüenta) cilindradas.

§ 1°- As alíquotas referidas neste artigo serão reduzidas em 25% (vinte e
cinco por cento) quando se tratar de veículo automotor movido a álcool.

§ 20 - As alíquotas referidas neste artigo serão elevadas em 25% (vinte e
cinco por cento) quando se tratar de veículo automotor de fabricação
estrangeira.

§ 30 - Para a 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.".

Suprima-se o número 2 do parágrafo único do art. 11.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 1997.
Marcos Helênio
Justificação: A Constituição da República assegura que o contribuinte será

tratado de acordo com sua capacidade econômica. Ora, em se tratando de
imposto direto e de natureza patrimonial, a aplicação do princípio da
capacidade contributiva impõe critérios de progressividade. E o que
determina o art. 145, § 1 0: "Sempre que possível, os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas
do contribuinte". Como o projeto apresentado pelo Poder Executivo não
atende a esses princípios, encaminhamos esta emenda, no intuito de conferir
à nossa legislação relativa ao IPVA a devida consonância com o espírito
constitucional.

EMENDA N°28
Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:	-
"Ait 70 - Serão isentos do IPVA os veículos, motocicletas, motonetas,

triciclos, quadriciclos e ciclomotores com mais de 15 (quinze) anos de
fabricação.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Marcos Helênio

EMENDA N°29
Acrescente-se onde convier:

- O Poder Executivo realizará a cobrança do IPVA relativa a
automóvel, veículo de uso misto e veículo utilitário, de forma mensal e
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escalonada, tendo como parâmetro o último número da placa do veículo.".

Sala das Comissões, de outubro de 1997.
Marcos Helênio

EMENDA N°30
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - O Poder Executivo só poderá alterar o valor e a forma de

cobrança do IPVA mediante autorização do Poder Legislativo.".
Sala das Comissões, de outubro de 1997.
Marcos Helênio

EMENDA N°31
Suprima-se o inciso XIV do art. 30.
Sala das Comissões, de outubro de 1997.
Marcos Helênio

EMENDA N°32
Acrescente-se ao art. 10, onde convier, os seguintes incisos, suprimindo-se

o inciso VI:
"Alt. 10-

- 2,0% (dois por cento) para aeronaves, locomotivas e embarcações;
- 1,0% (um por cento) para os veículos mencionados no inciso anterior,

quando detentores de autorização para transporte público de passageiros ou
carga;".

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 1997.
Marcos Helênio

EMENDA N°33
Dê-se a seguinte redação ao inciso II do art. 20:
"Art. 2° -
II - para veículo usado, no dia 1 0 de fevereiro de cada exercício.".
Sala das Reuniões, de 1997.
Alencar da Silveira Júnior

EMENDA N°34
Acrescente-se o seguinte inciso VII ao art. 10:
"Art. 1°- As alíquotas do IPVA são:
VII - 2,0% (dois por cento) para veículos elétricos ou movidos a álcool.".
Sala das Reuniões, de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Impõe-se ao poder público o dever de incentivar a utilização

de veículos pouco poluidores e impõe-se ao Governo do Estado ajudar o
Governo Federal a implementar política de apoio ao uso do álcool,
combustível tipicamente nacional e, essencialmente, ambiental.

EMENDA N°35
Dê-se ao inciso 11 do art. 20 a seguinte redação:
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"Art. 2° -
II - para veículo usado, de acordo com a seguinte escala:

a) placas com final 1, no dia 1 0 de fevereiro;
b) placas com final 2, no dia 1 0 de março;
c) placas com final 3, no dia 1 0 de abril;
d) placas com final 4, no dia 1 0 de maio;
e) placas com final 5, no dia 1 0 de junho;
fl placas com final 6, no dia 1 0 de julho;
g) placas com final 7, no dia 1 0 de agosto;
h) placas com final 8, no dia 1 0 de setembro;
Í) placas com final 9, no dia 1 0 de outubro;
j) placas com final 0, no dia 1 0 de novembro.".

Salas das Reuniões, de 1997.
Alencar da Silveira Júnior

EMENDA N°36
Dê-se ao art. loa seguinte redação:
"Art. 10-As alíquotas do IPVA são:

- 1% (um por cento) para ônibus, microônibus, caminhão, caminhão-
trator, bem como para motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e
ciclomotor, até 150cc (cento e cinqüenta cilindradas);

II - 1,5% (um e meio por cento) para motocicleta, motoneta, triciclo,
quadriciclo e ciclomotor, com mais de lSOcc (cento e cinqüenta cilindradas);

III - 2,0% (dois por cento) para caminhonete de carga "pick-up", furgão, jipe
e veículos automotores rodoviários com autorização para transporte público
de passageiros, comprovada mediante registro no órgão de trânsito, na
categoria "aluguel", veículos destinados exclusivamente a locação, de
propriedade de pessoa natural 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 aliquotas menores;

IV - para automóvel, veículo de uso misto, veículo utilitário e outros não
especificados nos incisos anteriores, as aliquotas serão:

a) 4,0% (quatro por cento) para veículos com valor venal superior a
R$15.000,00 (quinze mil reais);

b) 3,5% (três e meio por cento) para veículos cujo valor venal varie de
R$10.000,00 (dez mil reais) até R$115.000,00 (quinze mil reais);

c) 3,0% (três por cento) para veículos com valor venal inferior a
R$10.000,00 (dez mil reais).

§ 1 0 - Para a 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 - e os valores praticados
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no mercado.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 1997.
Adelmo Carneiro Leão

EMENDA N°37
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - As alíquotas de IPVA serão reduzidas em 30% (trinta por cento),

quando se tratar de veículo automotor movido a álcool.".
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,

foram apresentadas ao projeto as Emendas n°s 19 e 20, do Deputado José
Militão; a Emenda n° 21, do Deputado Ivair Nogueira; a Emenda n°22, do
Deputado Gil Pereira; as Emendas n°s 23 e 24, do Deputado Leonídio
Bouças; as Emendas n°5 25, 33 e 35, do Deputado Alencar da Silveira
Júnior a Emenda n° 26, do Deputado José Bonifácio; as Emendas n°s 27 a
32, do Deputado Marcos Helênio; a Emenda n° 34, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos; as Emendas n°s 36 e 37, do Deputado Adelrno Carneiro Leão.
Nos termos do § 20 do ai. 195 da Resolução n o 5.065, de 1990, a
Presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira, para parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.223197, do Deputado Gilmar
Machado, que regulamenta o art. 197 da Constituição Estadual, que dispõe
sobre descentralização do ensino 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°1.223/97

EMENDA N° 1
Dê-se aos incisos 1 e II do art. 10  seguinte redação:
"Art. 1°- ....................
- o atendimento prioritário ao ensino fundamental;

II - o repasse de recursos técnicos e financeiros provenientes do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério, correspondentes ao número de matrículas do ensino fundamental
regular de escolas estaduais assumidas pelo município.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Ajalmar Silva
Justificação: A Constituição Federal estabelece o ensino fundamental

como prioritário para atuação tanto do município quanto do Estado. A nova
redação garantirá, ainda, o ressarcimento pelo Estado dos recursos do
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Fundo.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - A descentralização do ensino compreende a transferência aos

municípios de escolas de ensino pré-escolar e fundamental da rede pública
do Estado com o correspondente aporte de recurso previsto no inciso II do
artigo anterior.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Ajalmar Silva

EMENDA N°3
Dê-se ao inciso II do art. 30 a seguinte redação:
KArt
II - as matrículas na educação infantil, no ensino fundamental e na

educação de jovens e adultos ministrados em escolas municipais autorizadas
pelos respectivos sistemas de educação, para os efeitos da Lei n° 12.040, de
28 de dezembro de 1995.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Ajalmar Silva

EMENDA N°4
Dê-se ao § 1 0 do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 4°- .............................
§ 1 0 - A cessão de bens e de pessoal fica vinculada à manutenção e ao

desenvolvimento do ensino público no município bem como ao
aproveitamento dos trabalhadores cedidos na unidade municipalizada.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Ajalmar Silva

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 80 a seguinte redação:
Art. 80 - Fica o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a indenizar

o professor, ou o regente de ensino, ou o servidor do Quadro do Magistério e
do Quadro Permanente que comprovar o efetivo exercício de serviços
prestados ao Estado, por mais de 5 (cinco) anos, ininterruptos ou não, e que
não tiver a renovação de seu contrato, em face da inexistência de vagas,
acarretada pelas medidas adotadas para a implantação da municipalização
do ensino, desde que haja previsão orçamentária.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Ajalmar Silva
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,

foram apresentadas ao projeto as Emendas n°s 1 a 5, do Deputado Ajalmar
Silva. Nos termos do § 4 0 do art. 196 da Resolução n° 5.065, de 1997, a
Presidência vai submeter as emendas à votação oportunamente,
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independentemente de parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.321197, que estabelece as
matérias Filosofia e Sociologia como disciplinas obrigatórias nas escolas
públicas do 20 grau. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que já foi definido o cronograrna das

audiências públicas regionais para 1998, que é o seguinte:
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS - 1998

Período de 614 a 916198
CRONOGRAMA

ASSOC.	 N° CIDADE
DATA	MICRORREGIONAIS	REGIÃO MUNI	-

C. SEDE
6/7 abril 19 (AMEP) 32 (AMVA) 25 Central	53	Timóteo

(AMME)	 li/Doce/Central 1
16117	15 (AMBAV) 33 (AMVALE) Triânqulo	45	Frutal

(AMALP) 23 (AMMA)
5 (AMVER)

(AMEG) 30 (AMPLA)
(AMOG)

PAR)

718 maio 126 (AMNOR) 6
Pa-	 ndel
ranaíba
Central II

r '1

maio
	 Luzia

14/15
	

13(AMBAS)31 (AMUC
maio
	37 (ARDOCE)
	

Mucuri/Rio
Doce

18/19
	

11 (AMAV) 22 (AMEV)
	

Centro-Oeste de
maio
	 Minas/Central 1

	
hos

21/22
18
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo
a falta de "quorum" para votação, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraodinárias dos três próximos dias, 20,
21, 22, às 9, às 14 e às 20 horas, e do dia 23, às 9 e as 20 floras, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a ordinária do dia 23, às 14
floras, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às nove horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de mil novecentos
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Maria Barros, Anderson Adauto e Maria José Haueisen (substituindo esta ao
Deputado Gilmar Machado, por indicação da Liderança do P1), membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
José Maria Barros, declara abertos os trabalhos e solicita à Deputada Maria
José Haueisen que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita à
Deputada Maria José Haueisen que proceda à leitura do oficio enviado pelos
Inspetores Escolares da 393 SRE, pedindo o apoio da Comissão, junto à
Secretaria da Educação, para se evitar a redução do número de profissionais
da área. A seguir, o Presidente passa à fase de designação de relatores:
Projetos de Lei n°s 1.447 e 1.496/97 (Deputado Sebastião Navarro Vieira);
1.471 e 1.497197 (Deputado Gilmar Machado); 1.475 e 1.498197 (Deputado
José Henrique); e 1.491197 (Deputado Marco Régis). Esgotada a matéria
destinada à i Parte da reunião, o Presidente passa à la Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição
sujeita à apreciação do Plenário. Na ausência do Deputado José Henrique,
designado para relator as emendas apresentadas em Plenário, no 10 turno,
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ao Projeto de Lei n° 1.223197, do Deputado Gilmar Machado, que
regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a
descentralização do ensino e dá outras providências, o Presidente decide
relatar a matéria e emite parecer mediante o qual conclui pela
prejudicialidade das emendas e pela aprovação da proposição na forma do
Substitutivo no i, que apresenta. Durante a discussão, o Deputado Anderson
Adauto apresenta duas emendas. Submetidos a votação, são aprovados o
parecer e as emendas, com as quais concorda o relator. Para que possa
apresentar o novo parecer, o Presidente suspende a reunião por 5 minutos.
Reabertos os trabalhos, é aprovado o novo parecer. Da mesma forma, em
virtude da ausência do Deputado José Henrique, relator, em 1 0 tumo, do
Projeto de Lei n° 1.301197, do Deputado Geraldo Rezende, que cria o
Programa Estadual de Financiamento ao Educando, o Presidente decide
relatar a matéria. Submetido a discussão e a votação, é aprovado o parecer
mediante o qual o relator conclui pela aprovação do projeto com as Emendas
n°s 1 e 2, que apresenta. Após, o Presidente passa à 22 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de matérias de deliberação
conclusiva da Comissão. Submetido a discussão e a votação, é aprovado,
em 10 turno, o Projeto de Lei n° 1. 429197 (relator: Deputado Gilmar
Machado). A seguir, são aprovados os Requerimentos n°s 2.422 e 2.423197,
da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e 2.429197, os
dois primeiros e do Deputado Luiz Fernando Faria. 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, 17 de dezembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente- José Henrique - Sebastião Navarro Vieira.

ATA DA 812 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Às dez horas do dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonidio Bouças,
Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Marcos Helênio e Antônio Andrade, membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Leonidio Bouças, 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. O Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e comunica o recebimento
das seguintes proposições: Projetos de Lei n°s 1.299197, redistribuído ao
Deputado Marcos Helênio, e 1.469197, distribuído ao Deputado Sebastião
Helvécio. Passa-se à 12 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
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Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do
Projeto de Lei n o 1 .299197 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Marcos Helênio). A seguir, o Deputado Antônio
Andrade apresenta seu parecer para o ? turno do Projeto de Lei n° 1.469197,
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Ajalmar Silva solicita vista da
proposição, a qual é concedida pelo Presidente. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Ibraflim Jacob, Presidente - Arnaldo Penna - Gilmar Machado - Anderson

Adauto.
ATA DA 155a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados lbrahim ,Jacob
(substituindo o Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do
Bloco Democrático Trabalhista), José Mana Barros, (substituindo o Deputado
Kemil Kumaira, por indicação da Liderança do PSDB) e Ambrósio Pinto
(substituindo o Deputado José Militão, por indicação da Liderança do Bloco
da Maioria), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado lbrahim Jacob, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado José Maria Barros 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 concede a palavra ao Deputado Ambrósio
Pinto que procede à leitura da correspondência enviada pela Deputada Maria
Elvira, agradecendo o convite para participar da reuniâo das Comissões de
Administração Pública e de Assuntos Municipais e Regionalização, realizada
no dia 13/11/97, e se desculpando pelo não-comparecimento, em virtude de
votações urgentes na Câmara Federal. O Presidente passa à fase de
distribuição de proposições e designa o Deputado José Militão para relatar o
Projeto de Resolução n° 1.554197, dos Deputados Sebastião Helvécio e José
Maria Barros. Esgotada a matéria destinada à 1 0 Parte da reunião, o
Presidente passa à fase de votação de requerimentos, que prescindem de
parecer, nos termos do parágrafo único do art. 103 do Regimento Interno.
Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Requerimentos n°s. 2.427, do Deputado Djalma Diniz, e 2.428197, do
Deputado Roberto Amaral. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Saladas Comissões, 18 de dezembro de 1997.
José Henrique, Presidente - José Militão - Dimas Rodrigues.

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE
Às nove horas e trinta minutos do dia onze de dezembro de mil novecentos

e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Adelmo Carneiro Leão e Jorge
Hannas, membros da Comissão supracitada. Encontram-se presentes,
também, os Deputados Hely Tarqümnio, Antônio Roberto, Marco Régis e
Péricles Ferreira. 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. Logo após, a Presidência
passa â ? Parte do Expediente, compreendendo a designação de relatores:
Projetos de Lei n°s 1.483, 1.486, 1.487 e 1.489197 (Deputado Carlos
Pimenta); 1.076196, 1.474 e 1.488197 (Deputado Jorge Hannas); 1.465, 1.481
e 1.482/97 (Deputado Wilson Pires). O Presidente informa que a reunião se
destina a ouvir os Srs. Alcino Lázaro da Silva e Ajaques Ferreira Pinto,
professor titular de Cirurgia Geral da Faculdade de Medicina da UFMG e
cirurgião geral, respectivamente, que falarão sobre o projeto de fundação
que desenvolverá atividades clínico-cirúrgicas de ensino e pesquisa voltadas
para a comunidade. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão, autor do requerimento que motivou o convite.
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Sr. Alcino para que faça sua
exposição. Participam dos debates todos os parlamentares presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Canos Pimenta - Jorge Hannas.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 1998

ATAS

ATA DA 235a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20112197
Presidência dos Deputados Francisco Ramalho e Ivo José

Sumário: Comparecimento - Abertura - 10 Parte: Ata; discurso do Deputado
Anderson Adauto; questão de ordem; discursos dos Deputados Anderson
Adauto e Antônio Júlio; aprovação da ata -? Parte (Ordem do Dia): Leitura
do Relatório de Atividades de 1997 - Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Votação, em V turno, do Projeto de Lei n°
1.549197; requerimento do Deputado Anderson Adauto; discursos dos
Deputados Anderson Adauto, Antônio Júlio, Arnaldo Canarinho e Durval
Angelo; rejeição do requerimento; verificação de votação; inexistência de
.quorum" para votação; anulação da votação; questões de ordem; renovação
de votação; rejeição do requerimento; requerimento do Deputado Anderson
Adauto; discursos dos Deputados Anderson Adauto, Antônio Júlio, Arnaldo
Canarinho, Raul Lima Neto, Durval Ângelo e Mauro Lobo; rejeição do
requerimento; verificação de votação; ratificação da rejeição; requerimento
do Deputado Anderson Adauto; discursos dos Deputados Anderson Adauto,
Antônio Júlio, Arnaldo Canarinho e Paulo Pettersen; rejeição do
requerimento; verificação de votação; ratificação da rejeição; requerimento
do Deputado Anderson Adauto; deferimento; discursos dos Deputados
Anderson Adauto, Antônio Júlio, Arnaldo Canarinho e Paulo Pettersen;
questão de ordem; votação do projeto, salvo destaques; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 1;
discursos dos Deputados Anderson Adauto e Arnaldo Penna; aprovação;
verificação de votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da
votação; renovação de votação; aprovação da emenda; questões de ordem;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 2;
discursos dos Deputados Bilac Pinto e Anderson Adauto; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 3;
questão de ordem; leitura da emenda; discurso do Deputado Anderson
Adauto; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação;
votação da Emenda n° 4; discursos dos Deputados Paulo Piau e Anderson
Adauto; questão de ordem; discurso do Deputado Anderson Adauto;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; questão de
ordem; votação da Emenda n° 5; discursos dos Deputados Sebastião Costa
e Anderson Adauto; aprovação; verificação de votação; ratificação da
aprovação; votação da Emenda n° 6; discursos dos Deputados Péricles
Ferreira e Anderson Adauto; aprovação; verificação de votação; ratificação
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da aprovação; votação da Emenda n° 7; discursos dos Deputados Mauri
Torres, Anderson Adauto e Ajalmar Silva; aprovarão; verificação de votação;
ratificação da aprovação; votação da Emenda n o 8; discursos dos Deputados
Arnaldo Penna e Anderson Adauto; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; registro de presença; votação da Emenda n° 9;
discursos dos Deputados Péricles Ferreira e Anderson Adauto; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 10;
discursos dos Deputados Marcos Helênio e Anderson Adauto; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 11;
discursos dos Deputados Ermano Batista e Anderson Adauto; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 12;
discursos dos Deputados Sebastião Costa e Anderson Adauto; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 13;
discursos-dos Deputados Péricles Ferreira e Anderson Adauto; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; questão de ordem;
prorrogação da reunião; votação da Emenda n° 14; discurso do Deputado
Anderson Adauto; aprovação; verificação de votação; ratificação da
aprovação; votação da Emenda n° 15; discursos dos Deputados Ermano
Batista e Anderson Adauto; aprovação; verificação de votação; ratificação da
aprovação; votação da Emenda n° 16; discursos dos Deputados Miguel
Martini e Anderson Adauto; rejeição; verificação de votação; ratificação da
rejeição; questões de ordem; votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 16;
discursos dos Deputados Ermano Batista e Anderson Adauto; rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da Subemenda n° 2
â Emenda n° 16; discursos dos Deputados Ermano Batista e Anderson
Adauto; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da
Subemenda n°3 à Emenda n° 16; discursos dos Deputados Miguel Martini e
Anderson Adauto; rejeição; verificação de votação; inexistência de quorum"
para votação; anulação da votação; chamada de recomposição de número
regimental; existência de "quorum" para continuação dos trabalhos;
renovação da votação da Subemenda n° 3 à Emenda n° 16; rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da Subemenda n° 4
à Emenda n° 16; discursos dos Deputados Péricles Feri-eira e Anderson
Adauto; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; questão de
ordem; votação da Subemenda n° à Emenda n° 16; discursos dos
Deputados João Batista de Oliveira e Miguel Martini; aprovação -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Maria

Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
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Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - Marco Régis - Marcos Helênio -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios- Sebastião Costa-
Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires
- Wilson Trópia.

Abertura	-
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 9li15min, 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 Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Lê a ata.)
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-ia, o

Deputado Anderson Adauto, que disporá de 5 minutos para a discussão.
O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, antes de iniciar a

discussão da ata, gostaria de formular uma questão de ordem.
Questão de Ordem

O Deputado Anderson Adauto - Gostaria de pedir a verificação de
"quorum", porque nos parece que não há número suficiente para a
continuação da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência abre a reunião com base na lista de
presença, e esta registrou 42 Deputados.

O Deputado Anderson Adauto - E o número de Deputados em Plenário, Sr.
Presidente?

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
Anderson Adauto. Esta Presidência informa a V. Exa. que a contagem do
seu tempo já está em andamento.

O Deputado Anderson Adauto - Estão chegando mais Deputados. Agora,
concordo que há número para a continuação da reunião.

Pela primeira vez, solicitamos a discussão da ata, porque ontem tivemos a
reunião da tarde prorrogada por mais 2 horas. Logo depois, tivemos a
reunião extraordinária das 20 horas. Portanto, tivemos duas reuniões
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importantes e longas. Achamos, em princípio, que a ata foi muito econômica,
extremamente reduzida. Alguns assuntos de vital interesse deveriam ter sido
registrados na ata, mas, no meu entendimento, não o foram. Não
encontramos algumas discussões e resultados importantes, ou seja, essas
questões não foram localizadas por mim na ata. Vou parar de fazer meu
pronunciamento por 30 segundos, para tentar localizar na ata o tema de meu
interesse.

• Sr. Presidente - Como V. Exa. não sabe o que discutir na ata...
• Deputado Anderson Adauto - Presidente, o senhor não pode fazer essa

afirmação, desculpe-me. Eu solicitei um prazo para fazer a leitura, é uma
coisa natural.

O Sr. Presidente - O Deputado Anderson Adauto pediu para discutir a ata,
e não está fazendo isso, mesmo que estivesse se desviando do assunto.
Então, se o Deputado não sabe o que discutir, a Presidência, dentro dos 15
minutos que tem para a leitura e discussão da ata, vai colocar a ata em
discussão para outro Deputado que queira discuti-Ia. Com a palavra, o
Deputado Antônio Júlio, que disporá de 4 minutos para discutir a ata.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos,
também, questionando a ata da 234a Reunião Extraordinária, de 19112197
presidida, com competência, pelo Deputado Romeu Queiroz, que hoje se faz
substituir pelo também competente Deputado Francisco Ramalho. E que
algumas considerações que fizemos no decorrer das discussões não foram
devidamente inseridas na referida ata.

O Sr. Presidente - Deputado, quais as considerações que o senhor tem a
fazer que não foram incluídas?

O Deputado Antônio Júlio - Peço a V. Exa. que me dê um pouco mais de
tempo para que eu possa continuar o meu raciocínio. O raciocínio do senhor
é mais rápido do que o meu. O meu ê mais lento. Estou dentro dos 4
minutos que V. Exa. me concedeu.

O Sr. Presidente - O senhor disse que tem considerações a fazer, mas não
está fazendo.

O Deputado Antônio Júlio - Quais seriam as considerações, já que o
senhor está querendo me impor? O senhor está parecendo jornalista. V. Exa.
está querendo ouvir o que lhe interessa ou o que eu quero dizer? Eu é que
estou com a palavra.

O Sr. Presidente - Não, Deputado, estamos restritos ao Regimento Intemo,
não é a opinião do Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Eu estou discutindo a ata da 2343 Reunião
Extraordinária, ocorrida ontem, á noite, às 20 floras, sob a Presidência do
Deputado Romeu Queiroz.

0 Sr. Presidente - 0 senhor já disse, Deputado. Quero saber com qual
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ponto não concorda. Se o senhor não sabe, vou passar a palavra para outro
Deputado, que terá o prazo de 1 minuto para fazê-lo.

O Deputado Antônio Júlio - Presidente, o senhor está querendo tumultuar
os trabalhos. Se quer ganhar tempo, está correto, mas, antes de mais nada,
deve respeitar o parlamentar que aqui está. Eu quero discutir.

O Sr. Presidente - Meu respeito é ao parlamentar, é ao Regimento Interno.
Não havendo outros oradores para discutir a ata nem retificação a ser feita,
dou-a por aprovada.

? Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à ia Parte e nos termos do

edital de convocação, a Presidência vai passar à T Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Leitura do Relatório de Atividades de 1997
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 1°-Secretário, Deputado Elmo

Braz, para a leitura do relatório de atividades da sessão legislativa de 1997.
O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Lê:)

RELATORIO DE ATIVIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS NA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 13a LEGISLATURA*
A Mesa da Assembléia, no exercício da competência que lhe confere o

inciso III do art. 79 do Regimento Interno, apresenta o relatório das
atividades da Casa na 3 a Sessão Legislativa Ordinária da 132 Legislatura.

Apresentação
Na presente Sessão Legislativa Ordinária, o ritmo dos trabalhos da

Assembléia tomou-se particularmente intenso. O fato pode ser explicado, em
parte, pelo crescimento das demandas da comunidade e, em parte, pelo
incremento do esforço para aprofundar a parceria entre o Legislativo e a
sociedade e interiorizar a atuação deste Poder.

No início do ano, por decisão da Mesa, foi definido um rol de projetos a
serem desenvolvidos em caráter prioritário no biênio 97198, especificando as
diretrizes delineadas no Plano Plurianual de Ação Governamental. PPAG. O
documento estruturou-se em tomo de três grandes eixos:

dinamização dos trabalhos legislativos:
intensificação do relacionamento do Legislativo com a sociedade e com os

Municípios;
valorização do servidor.
Com referência ao primeiro, o documento preconizou, entre outras, as

seguintes ações: reforma do Regimento Interno; interiorização e maior
divulgação do trabalho das comissões; e tratamento especial aos projetos
considerados mais relevantes, incluindo o estímulo à participação dos
segmentos envolvidos por meio de debates e da disseminação mais
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abrangente da informação prévia sobre a proposição.
No que se refere ao segundo eixo, a norma determinou, entre outras, as

seguintes medidas: interiorização dos mecanismos institucionais já
existentes, a exemplo dos seminários, fóruns técnicos e ciclos de debates;
ampliação dos serviços oferecidos pelo Centro de Atendimento ao Cidadão,
incluindo a criação do Procon-Assembléia; realização do censo da cidadania,
para estender em quantidade e abrangência as informações do cadastro de
entidades civis e seus representantes; interiorização do projeto Educação
para a Cidadania, incluindo-o entre as atividades das audiências públicas, e
incremento do intercâmbio com Câmaras Municipais, Prefeituras e
Associações Microrregionais.

Em tomo do terceiro eixo, articularam-se ações corno a atuação conjunta
do setor de Recursos Humanos com a Escola do Legislativo, para
acompanhar e estimular o aprimoramento dos quadros funcionais da Casa; a
atualização dos instrumentos de avaliação de desempenho e de
desenvolvimento da carreira, e o aprimoramento dos sistemas de informação
e de comunicação intema, de modo a aprofundar no servidor a consciência
de seu papel como profissional do Legislativo.

A decisão destacou a importância estratégica da Escola do Legislativo,
determinando uma série de medidas relacionadas à consecução dos
objetivos do órgão.

Como se poderá verificar pelo que se segue, grande parte das ações
previstas foi implementada com êxito. Quanto às outras, o processo de
implementação encontra-se adiantado.

A Atividade Institucional
A atividade institucional compreende o trabalho de elaboração legislativa e

controle externo, desenvolvido no âmbito do Plenário e das Comissões; a
ação da Mesa da Assembléia no exercício de sua competência regimental e
as diversas ações que tiveram como objeto o exercício da cidadania.

A Elaboração Legislativa e o Controle Externo
Plenário
O Plenário da Assembléia é o centro de convergência das ações do Poder.

Nele, o exercício das funções precípuas do Parlamento como órgão que
delibera, fiscaliza e promove a interloctição entre as diversas instâncias
governamentais e a sociedade mostra-se em sua essência e concretude.

Espaço preferencial do diálogo entre o Legislativo e a sociedade, lugar de
discussão e deliberação, o Plenário refletiu o ritmo intenso da atuação desta
Casa em 1997.

Na sessão legislativa que ora se encerra, tramitaram neste Poder 781
proposições, sendo 39 propostas de emenda à Constituição, 693 projetos de
lei, 14 projetos de resolução, 20 mensagens de veto, 5 mensagens, 574



374
requerimentos e 25 ofícios, apreciados em 179 reuniões. Dessas
proposições, 252 foram transformadas em norma jurídica.

Dentre as matérias examinadas pelo Plenário, destaca-se o Projeto de
Resolução n° 1.077196, da Mesa da Assembléia, que contém o Regimento
Interno da Assembléia Legislativa, transformado na Resolução n° 5.176,
promulgada em 6 de novembro do corrente ano. A nova norma
procedimental proporcionará maior agilidade à tramitação das matérias e ao
processo decisório da Casa, além de permitir reduções de custos,
contribuindo para adequar o orçamento deste Poder às novas realidades da
economia nacional.

De autoria do Executivo, merecem destaque a Proposta de Emenda à
Constituição n.° 34197, dispondo sobre a exploração de gás canalizado e
eliminando a exclusividade da distribuição do produto pelo Estado; os
projetos de lei que dispõem sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o
Orçamento Anual e o que concede incentivo fiscal às empresas interessadas
em apoiar financeiramente projetos culturais. Nesse rol, incluem-se ainda os
projetos que tratam da estrutura administrativa do Estado, e os que alteram a
legislação tributária estadual. Também de iniciativa do Executivo, merecem
ser citados os projetos que dispõem sobre o Programa de Fomento ao
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
MICROGERAIS - e sobre o pagamento de emolumentos devidos pelos
serviços extrajudiciais.

De iniciativa parlamentar, são dignos de menção especial a Proposta de
Emenda à Constituição n.° 33197, que estabelece novas exigências para o
demonstrativo da natureza da despesa na Lei Orçamentária, facilitando sua
compreensão e sua execução, bem como os projetos de lei numerados como
se segue: 718196, que estabelece medidas a serem adotadas pelo Estado
para melhorar as condições nutricionais da população; 741/96, que cria a
Ouvidoria da Policia do Estado de Minas Gerais; 1.046196, que autoriza a
Cemig e a Copasa a celebrarem convênios com entidades de natureza
filantrópica, para melhorar o atendimento às populações carentes; 1.089197,
dispondo sobre a assistência social às populações das áreas inundadas por
reservatórios; 1.253197, que prevê a adaptação de ônibus para as pessoas
portadoras de deficiência física; 1.295197, que institui o Programa Estadual
de Crédito Popular; 1.264197, versando sobre o Fundo para a Infância e para
a Adolescência, e 1.465197, dispondo sobre medidas educativas de proteção
à criança e ao adolescente contra a violência, o uso de drogas e as doenças
sexualmente transmissíveis.

Comissões
Nos últimos anos, as comissões vêm experimentando um crescimento

constante como instância do debate político e da interlocução com a
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sociedade civil e com os demais Poderes do Estado. Em 1997, essa
tendência manifestou-se de modo extraordinária, com especial destaque
para um bem sucedido esforço de interiorização das ações desses
importantes órgãos da Assembléia Legislativa.

No decorrer da presente sessão, as comissões realizaram 889 reuniões,
objetivando subsidiar o processo legislativa. No interior, foram 59 visitas e 10
reuniões destinadas a audiências públicas nas várias regiões do território
mineiro, com a participação de autoridades, representantes da sociedade
civil e da populaçãoem geral.

Além do trabalho das 14 comissões permanentes, atuaram durante este
ano 41 comissões temporárias, entre as quais 4 Comissões Parlamentares
de Inquérito, 3 comissões especiais para proceder a estudos e 34 comissões
especiais para emitir parecer sobre proposições.

Na exercida do controle externo a cargo da Legislativo, salienta-se a
atuação das CPI5 da Sistema Penitenciário e do IPSEMG. Da primeira,
resultou a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição, um
projeto de lei complementar e oito projetos de lei, além da encaminhamento
de várias recomendações aos órgãos competentes. A segunda ouviu
autoridades e especialistas e deslocou-se para os Estados do Rio Grande do
Sul e do Paraná, com o intuito de estudar novos modelos a serem propostos
para a previdência dos servidores em Minas Gerais.

Exercitando a ação fiscalizadora, as Comissões deslocaram-se em visitas
a obras do Governo, tais como barragens construídas no Vale do
Jequitinhonha e rodovias diversas, com o propósito de verificar o
cumprimento de cronogramas e a aplicação de recursos. Com o objetivo de
examinar in loco o funcionamento de entidades mantidas pelo poder público,
as Comissões visitaram, entre outras instituições, o Centro de Intemação do
Adolescente, em Sete Lagoas, e o Departamento de Investigações, em Belo
Horizonte. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária promoveu
gestões junto ao Tribunal de Contas, com a finalidade de aprimorar os canais
de comunicação entre os dois órgãos, em prol de uma fiscalização mais ágil
e efetiva.

Estreitando as relações entre o Legislativo e a sociedade, as comissões
receberam 1.215 convidados, que vieram trazer elementos para a análise de
proposições e discutir temas de interesse do Estado e da comunidade. Entre
os assuntos tratados, salientamos o uso de energia solar em Minas Gerais, a
importação do leite, a duplicação de rodovias, a comercialização de frutas no
CEASAIBH, a situação da pré-escola em face da nova legislação do ensino,
o plano mestre para gestão da base florestal no território mineiro, a proteção
do ecossistema do cerrado, o trabalho infantil, a municipalização da proteção
do consumidor, o crédito rural e a política de atendimento ao pequeno
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produtor, a distribuição de gás no Estado, a política de pesca, o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES-, terras públicas, o Código Sanitário
Estadual, saúde e família, cooperativismo em Minas Gerais e segurança
pública no Estado.

Entre as novidades dignas de menção especial, destaca-se a realização de
fóruns e seminários no âmbito das comissões.

Mesa da Assembléia
O Regimento Interno atribui a direção dos trabalhos da Casa à Mesa da

Assembléia. No cumprimento de suas funções regimentais e em
consonância com o momento político e social que o Pais atravessa, ela
implementou um conjunto de medidas que objetivaram a contenção de
despesas, sem prejuízo da qualidade dos serviços oferecidos à sociedade e
da participação dessa última no processo legislativo.

Entre as principais normas de iniciativa da Mesa, encontra-se o Projeto de
Resolução n° 1.518197, que prevê a redução de cargos e funções da
Secretaria da Assembléia, a proibição de remunerar substituições bem como
a implementação da etapa de capacitação específica, quando da realização
de concurso público para preenchimento de cargos no Poder Legislativo.
Ressalte-se ainda a aprovação do Projeto de Resolução n.° 1.077196 que
deu origem à Resolução n.° 5.176197, que contém o novo Regimento Interno.

Destacam-se, em meio às deliberações, as de n.°s 1.377, que alterou a
estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia, reduzindo o número de
diretorias e cargos de direção; 1.465, instituindo a avaliação setorial; 1.469,
que definiu novos critérios para Formação Profissional, e 1.491,
regulamentando o aproveitamento do servidor inativo no âmbito da
Secretaria da Assembléia.

Em sua primeira reunião, a Mesa adotou a decisão a que nos referimos na
introdução deste relatório, traçando as diretrizes a serem observadas no
biénio 97198. Entre as decisões mais importantes daquele colegiado,
encontram-se a que implantou o PROCON-Assembléia, já em pleno
funcionamento; a que instituiu a Frente Parlamentar do Cooperativismo -
FREN000P - e a que determinou a jornada mínima diária de oito horas para
os servidores da Assembléia.

Atividades Institucionais para o Exercício da Cidadania
O programa de integração do Legislativo com a sociedade consta entre os

objetivos e metas inseridos pela Assembléia no Plano Plurianual de Ação
Governamental. As iniciativas levadas a cabo em consonância com essas
diretrizes deram especial atenção à parceria entre a Assembléia e a
comunidade e ao projeto de interiorização das atividades deste Poder. Foi
enfatizado o intercâmbio com as populações locais, principalmente por meio
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das administrações municipais, câmaras de vereadores e associações
microrregionais de municípios.

Foram realizadas Audiências Públicas Regionais em 14 cidades-pólo do
Estado. O projeto Nova Gestão Pública Regionalizada, em suas fases 1 e II,
reuniu prefeitos, secretários municipais e secretários executivos de
associações microrregionais, além de lideranças da sociedade civil,
promovendo a discussão de temas de interesse das administrações locais.
Foram ainda celebrados convênios com associações microrregionais e
câmaras municipais, visando à prestação de consultoria e à realização de
cursos relacionados ao Poder Legislativo, por meio de programas de
intercâmbio e de cooperação técnica.

Eventos institucionais, por exemplo, ciclos de debates, fóruns técnicos,
teleconferéncia e cursos de extensão, colocaram em discussão temas como
seguridade social, educação, direitos humanos, gestão de recursos públicos,
cidadania, desenvolvimento tecnológico, formação política e trabalho,
criando espaço para a reflexão e a proposição de ações inovadoras. Entre as
publicações editadas no âmbito da Assembléia no ano de 1997, destacam-se
a Revista do Legislativo", o "Glossário de Termos Parlamentares", com
versões em inglês, francês e espanhol, o volume 5 dos "Cadernos do
Legislativo", o volume 3 da coleção Passo a Passo - Perguntas e
Respostas", o livreto "A Mudança da Capital", lançado com a apresentação
de peça teatral do mesmo nome, e a continuidade da série "Memória Política
de Minas Gerais", com o volume sobre Pio Soares Canedo.

O programa Educação para a Cidadania ampliou sua área de atuação,
atingindo um público diversificado de estudantes do 1 0, 20 e 30 graus e
grupos de terceira idade, sendo ainda levado com sucesso ao interior do
Estado. Parte integrante desse programa, o projeto Cidadão Mirim recebeu o
Prêmio Opinião Pública 1997, concedido pelo Conselho Regional de
Relações Públicas de São Paulo e do Paraná.

Os canais de comunicação com a sociedade foram aperfeiçoados.
Desenvolveram-se novos serviços. A grade de programação da TV
Assembléia foi aprimorada: além da apresentação ao vivo de todas as
reuniões ordinárias deliberativas e de eventos institucionais de maior
importância, ela leva agora ao telespectador programas como o Assembléia
em Debate, PROCON-Assembléia, Assembléia Informa - veiculado também
pelo rádio - e Repórter Assembléia. O sistema Assembléia on Line, já
consagrado como canal de comunicação com os poderes municipais,
associações microrregionais e diversos órgãos e entidades, ganhou novas
conexões na Capital e no interior. Informações sobre tramitação de matérias,
agenda e pauta diária estão à disposição do grande público, na lntemet.	- -

Realizou-se também, em caráter pioneiro. a teleconferência Gestão de
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Recursos para o Ensino Fundamental que despertou grande interesse nos
segmentos ligados à educação não só em Minas Gerais mas também em
Estados vizinhos. As questões levantadas durante o evento serviram como
elementos valiosos para a elaboração legislativa.

O Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC -, que responde ao
contingente humano que procura diariamente a Casa em busca de
informações e já conta com o PROCON-Assembléia, passou a incluir um
novo serviço chamado Fale com as Comissões, encarregado de encaminhar
àqueles órgãos propostas, sugestões e denúncias.

Secretaria da Assembléia
Atenta às diretrizes constantes do Plano Plurianual de Ação

Governamental bem como às determinações da Mesa para o biênio 97/98, a
Secretaria da Assembléia, no exercício de sua missão institucional de prestar
apoio técnico, logístico e operacional às atividades do Poder, desenvolveu
as seguintes ações:

Programa de Desenvolvimento Institucional - PRODIN
Sob a supervisão da Mesa, a Secretaria da Assembléia planejou e

ofereceu suporte técnico à realização de seminários, fóruns técnicos e ciclos
de debates. Prestou assessoria durante todas a fases da elaboração do novo
Regimento Interno. Procedeu a estudos e providências preliminares para a
sistematização e atualização das leis estaduais a partir de 1997. Criou um
novo formato para as análises prévias, que passaram a ser encaminhadas
aos segmentos da sociedade potencialmente interessados nos temas
tratados por elas.

Programa de Integração Legislativo/Sociedade - PROINT
A Secretaria garantiu as condições técnico-operacionais para a inclusão do

PROCON-Assembléia e do serviço Fale com as Comissões no rol das
ofertas do CAC. Assegurou essas mesmas condições à realização das
Audiências Públicas Regionais. Responsabilizou-se pela efetivação da
segunda etapa do projeto Nova Gestão Pública Regionalizada e
concomitante interiorização do projeto Cidadão Mirim. Viabilizou a realização
das jornadas universitárias. Colaborou na efetivação de convênios de
intercâmbio e cooperação técnica bem como na operacionalização de
eventos institucionais como seminários, fóruns técnicos e ciclos de debates.
Ofereceu apoio técnico à presença da Assembléia nas comemorações do
centenário da Capital.

Na consecução dos objetivos do Programa de Integração
Legislativo/Sociedade, cumpre destacar o papel da Escola do Legislativo.

Programa de Modernização Administrativa - PROMOR
A Secretaria da Assembléia desenvolveu ações voltadas para a

racionalização das publicações e impressos da Casa. Introduziu novos
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recursos de informática, substituindo os terminais por microcomputadores
conectados em rede. Promoveu a racionalização do espaço físico por meio
de reformas, destacando-se as efetuadas nos setores de apoio direto ao
processo legislativo e nos gabinetes parlamentares. Operacionalizou as
decisões e diretrizes da Mesa da Assembléia relativas à redução e
adequação dos quantitativos de funções gerenciais, por meio da implantação
do sistema de tarefas nominativas e diárias. Adotou metodologias e
canalizou recursos para o aperfeiçoamento dos mecanismos de
comunicação interna. Executou melhorias no espaço físico do Plenário e das
Comissões, visando a facilitar a atuação da TV do Legislativo.

Programa de Desenvolvimento de Métodos e Técnicas Legislativas -
PROTEC

Na vigência do novo Regimento Interno, a Secretaria da Assembléia vem
promovendo as adaptações necessárias à consolidação do modelo
preconizado por ele. Ainda dentro desse programa, tem buscadosaperfeiçoar
o apoio à tarefa institucional de fiscalização e controle, mediante o acesso a
dados sobre a arrecadação tributária estadual e sobre a execução
orçamentária constantes do Sistema Integrado de Administração Financeira -
SIAF.

Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos - PROMAN
Dando cumprimento ao previsto nesse programa, a Secretaria da

Assembléia promoveu cursos de capacitação em informática, por meio de
convênio com o SENAC; racionalizou a distribuição de tarefas, para
possibilitar a redução do número de postos de gerenciamento; fez realizar,
pela Escola do Legislativo, diversos cursos voltados para o crescimento
profissional e pessoal de seu corpo de funcionários. Além disso, desenvolveu
os processos de avaliação de desempenho, acompanhamento e avaliação
dos estágios probatórios, progressão e promoção.

Programa de Representação Política - PROREP
Em consonância com as diretrizes desse programa, a Secretaria da

Assembléia desenvolveu as seguintes ações: participou do II Encontro
Nacional de Informática Aplicada ao Legislativo - ENIALJ97; estimulou a
participação em eventos transmitidos pela TV do Legislativo e promoveu
debates e seminários voltados para a otimização do trabalho dos
parlamentares e das equipes de apoio político. Entre esses últimos,
merecem menção especial o encontro sobre Comunicação, Imprensa e
Poder Público, a palestra a respeito da proposta orçamentária do Estado
para o ano de 1998 e o seminário Trabalho Político e Comunicação.

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 1997.
Depiitdo Elmo Braz	 -
10-Secretário
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* - As Tabelas referentes aos EVENTOS REALIZADOS EM 1997 foram

publicadas na edição do Diário do Legislativo de 28/1/1998.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta da presente
reunião os Projetos de Lei n°s 1.392, 1.548 e 1.176197, por falta de
pressupostos regimentais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1 0 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 Constituição e Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°5 1 a 16, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com as
Emendas n°s 1 a 16, da Comissão de Justiça, e 17, que apresenta.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira, que opina pela aprovação das Emendas n°s 41, 56, esta na
forma da Subemenda n° 1, 60, esta na forma da Subemenda n° 1, e 62 a 65;
pela rejeição das Emendas n°s 41 a 45, 47 a 50, 52 a 55, 57 a 59, 61 e das
Subemendas n°s 1 a 4 à Emenda n° 16; e pela prejudicialidade das Emendas
n°s 46 a 51. Apresenta, ainda, as Emendas n°s 62 a 65, e a Subemenda n°5
à Emenda n° 16. Foram retiradas pelo autor as Emendas n°s 16 a 40. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que pede o
adiamento de votação do Projeto de Lei n° 1.549197. Com  a palavra, o
Deputado Anderson Adauto, para encaminhar a votação do requerimento.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Solicitamos o adiamento da votação do Projeto de Lei n° 1.549197,
exatamente porque gostaríamos de aguardar até segunda-feira, quando
haverá a presença maciça de todos os companheiros, pois ficou
estabelecido, inclusive com alguns Deputados do PT que estão em viagem
neste final de semana, que iríamos ter uma reunião no início da manhã, para
discutir a forma como iríamos conduzir alguns projetos de lei que fazem
parte do pacote do Governo do Estado encaminhado a esta Assembléia.

Julgamos conveniente esse adiamento, exatamente pela possibilidade de
participarmos do processo de votação do projeto com a presença dos
Deputados do PT - embora alguns não se encontrem presentes neste final de
semana, eles estarão presentes a partir de segunda-feira - e principalmente
porque acreditamos que, após essa reunião marcada pela Bancada do
PMDB com alguns Deputados da Bancada do PT, teríamos condições
efetivas de buscar um acordo no que diz respeito a uma ação conjunta
desenvolvida por esses dois partidos, com o intuito de barrar a aprovação de
todos esses projetos de lei que fazem parte do pacote do Governo do
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Estado, que aumenta impostos no Estado de Minas Gerais.

Acreditamos que a intenção do PT é derrotar esses projetos, é votar contra
o aumento de impostos para a população mineira. Portanto, é de
fundamental importância que sejam desenvolvidas ações conjuntas com
relação a todos esses projetos que fazem parte do pacote. Temos certeza de
que o PT vai votar contra o projeto que aumenta impostos, e o PMDB tem a
mesma postura clara e muito bem definida com relação aos projetos de lei
que fazem parte do pacote do Governador, que aumenta impostos. Então,-
nada mais justo, nada mais correto que haja uma estratégia conjunta entre
os dois partidos, diferente da estratégia que estamos adotando até agora.
Todos sabemos que, se os projetos chegarem à fase de votação, a maioria
da Casa, que é composta pela base parlamentar de apoio ao Governo,
conseguirá os votos necessários para que ele atinja os seus interesses, ou
seja, para que ele consiga aumentar ainda mais a carga tributária sobre os
mineiros.

E fundamental que haja uma estratégia conjunta entre os dois partidos, e a
única estratégia conjunta regimental que a Oposição tem neste momento,
principalmente levando-se em conta o pouco tempo e os poucos dias que
temos até o dia 31 de dezembro - prazo limite -, é o de passar pelo processo
de obstrução.

Então, é muito importante, Srs. Deputados, que haja a discussão desse
projeto num segundo momento, após essa reunião que está marcada para
depois de amanhã. Temos a certeza de que os Deputados do PT irão
entender que é necessário e fundamental votar contra, mas que mais
necessário do que votar contra é participar do processo de obstrução, como
estamos participando.

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

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, retomamos a
esta tribuna para discutir a importância do requerimento do Deputado
Anderson Adauto, que solicita deste Plenário o adiamento de votação do
Projeto de Lei n° 1.549197, sobre o qual já discutimos bastante ontem, na
parte da manhã, nas Comissões, à noite e à tarde aqui, neste Plenário,
quando levantamos algumas questões apresentadas pelos Srs. Deputados,
algumas das quais acatadas e outras rejeitadas pelo relator, Deputado
Ajalmar Silva, principalmente no que se refere às tabelas e às taxas.

O Deputado Anderson Adauto pede, no requerimento que estamos
encaminhando, o adiamento da votação do Projeto de Lei n° 1.549197, para
que os Deputados tenham tempo de examiná-lo bem e não cometam os
erros que temos cometido até então.

Historicamente, esta Assembléia tem votado projetos no final de ano sem
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uma análise mais profunda, sobretudo daquilo que vai afetar a vida do
contribuinte, a vida do cidadão. E hoje, diante de um pacote extenso do
Governo, cada parlamentar está ocupado com uma matéria específica, o que
pode estar impedindo que examinem com cuidado o Projeto de Lei n°
1.549197, ora apresentado para votação. O requerimento do Deputado
Anderson Adauto visa exatamente dar-lhes essa oportunidade.

O projeto a que me refiro tomou-se muito mais polêmico, porque
apareceram as Subemendas n°s 1 a 4 à Emenda n° 16; subemendas ás
Emendas n°5 18 a 61, apresentadas em Plenário; subemendas ao art. 17 e
emendas às subemendas aos arts. 1°a 17.

Gastaríamos pelo menos dois Deputados para entender o parecer que está
no relatório. Por isso é que estamos participando desta obstrução, não com
objetivo político, como têm dito, mas com o objetivo de melhorar o projeto,
de modo que ele venha realmente atender aos interesses do Governo e do
povo mineiro.

Se tiverem tempo de olhar as tabelas apresentadas no final do parecer,
como a Tabela n° 1, que fala do ato do Distribuidor, do ato do Tabelião de
Protestos de Nulos e dos Oficiais de Registros de Imóveis, os senhores irão,
com certeza, aprovar o requerimento do Deputado Anderson Adauto, que
solicita o adiamento de votação do Projeto de Lei n° 1.549197.

Somos inteiramente a favor desse requerimento, uma vez que
conhecemos bem o projeto, que foi relatado pelo nobre Deputado Sebastião
Costa, que, por sua vez, teve as mesmas dúvidas que nós. Por isso, insisto
com os Deputados em que aprovemos o requerimento do Deputado
Anderson Adauto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Arnaldo
Canarinho.

O Deputado Arnaldo Canarinho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais
presentes, ocupo esta tribuna para dizer que estou de acordo com o
requerimento do Deputado Anderson Adauto que solicita o adiamento da
votação do Projeto de Lei n° 1.549197. Nesse projeto, são acrescidos vários
percentuais ás taxas de cobrança de serviços prestados em cartório.
Solicitamos esse adiamento para que os nossos colegas Deputados possam
analisar bem esse projeto e votar conscientemente.

Segundo a mensagem do Governador do Estado, o Projeto de Lei n°
1.549197 visa atualizar as normas aplicáveis à cobrança e ao recolhimento
de emolumentos instituídos para remunerar as outras práticas de Tabelião,
Oficial de Registro e Juiz de Paz, observados os valores constantes nas
tabelas próprias, organizadas mediante estudos e levantamentos adequados
realizados para esse fim.

Tendo em vista a importância do Projeto de Lei n° 1.549197 e a sua
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aplicação, solicitamos, Sr. Presidente, que sua votação seja adiada, porque
é muito importante que todos os 77 Deputados possam analisar
conscientemente esse projeto que vai onerar os trabalhadores.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Durval
Ângelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse Projeto
de Lei n° 1.549197 foi batizado como Projeto de Privatização da Justiça em
Minas Gerais, O Governo, numa atitude das mais absurdas, encaminhou
para cá o projeto com um dispositivo que garantia que esses recursos
poderiam ser repassados diretamente ao Poder Judiciário, a título de
abatimento do duodécimo a ser repassado mensalmente àquele Poder.
Imaginemos o que poderia advir daí, além de ser um dispositivo
flagrantemente inconstitucional, porque as funções da justiça são
estritamente do Estado. De alguma forma, o próprio Poder Judiciário teria a
responsabilidade de aumentar essas cobranças, para que esse repasse do
duodécimo cada vez tivesse um abatimento maior. Seria um instrumento
enorme de pressão que poderia ser usado pelo Tribunal de Justiça nas
comarcas do interior de Minas.

Portanto, vê-se ai a inconstitucionalidade flagrante. Mas não se trata
apenas disso. Já ouvimos aqui, de várias lideranças do Governo, que, ao
optar pela retirada desse dispositivo, a lógica foi outra, a lógica era que o
Poder Legislativo ficaria sozinho brigando com o Poder Executivo e com o
Secretário da desorganização fazendária de Minas Gerais, lutando pelo
repasse do duodécimo. Não foi a lógica da modificação, da questão da
constitucionalidade ou da propriedade do projeto.

Outro aspecto a ser levantado nessa questão é que, mesmo com a retirada
desses dispositivos inconstitucionais, os valores foram altos, o que leva a
Bancada do PT à posição de votar contra o projeto. Na situação que
vivemos, de crise, aumentar as taxas, dificultando o acesso aos serviços
extrajudiciais, vai atingir mais os pobres. Não tenhamos dúvidas disso. O Rio
•Grande do Sul optou pela isenção total sobre esses serviços. Hoje há um
"lobby" forte dos cartórios. Pela nova Constituição, praticamente foi
privatizada a atividade cartorial. Até em relação à questão da tabela existe
uma polêmica grande. Esta Casa já fez essa discussão. Há um total
desrespeito ao que determinam as tabelas, em muitos locais do interior. E,
com esse aumento, a coisa vai piorar. Aí é bom que cada Deputado, ao
votar, tenha claro o que está votando. O Deputado João Batista, por
exemplo, ao votar, estará votando contra o cidadão de Monjolos. O
Deputado Raul Lima Neto, representante de Januária, se votar a favor do
projeto, estará votando contra o cidadão de Januária. O Deputado João
Batista estará votando, também, contra os portadores de deficiência física do
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Estado e da Região Metropolitana, onde é o Deputado com a votação mais
expressiva no meio dos pobres. O Deputado Anivaldo Coelho estaria
votando contra o cidadão de Congonhas. O Bené, contra o cidadão da sua
Zona da Mata. O Dimas, contra o cidadão de Janaúba. Então, quem votar a
favor do projeto está votando contra seu eleitor, seu amigo, seu companheiro
da sua cidade.

O Governo manda um pacote, faz um acerto com alguns Deputados e,
depois, isso acaba se voltando contra a própria base eleitoral dos senhores.
Por isso, somos pelo adiamento da votação.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, peço verificação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 37 Deputados. Não havendo quorum" para a

votação, a Presidência a toma sem efeito.
Questões de Ordem

O Deputado Amaldo Penna - Sr. Presidente, o Deputado que se encontra
fora do Plenário pode pedir verificação de votação?

O Sr. Presidente - No momento em que o Deputado Antônio Júlio pediu a
verificação, a Presidência observou que ele se encontrava dentro do
Plenário.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, regimentalmente, a renovação
só pode ser feita após a recomposição de 'quorum". Concordo com a
renovação, mas é necessário que haja antes a recomposição.

O Deputado Mauri Torres - Sr. Presidente, alguns Deputados que estavam
nas comissões já se encontram no Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano que, com a entrada de
Deputados em Plenário, temos "quorum" para votação e vai renovar a
votação do requerimento. Em votação, o requerimento do Deputado
Anderson Adauto solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei n°
1.549197. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Anderson Adauto em que solicita a
votação nominal do Projeto de Lei n° 1.549197. Para encaminhar, com a
palavra, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
solicitamos à Mesa Diretora da Assembléia a votação nominal do Projeto de
Lei n° 1.549197, exatamente pela importância que ele tem entre todos os
projetos encaminhados pelo Governador do Estado a esta Casa. Esse
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projeto faz parte do famoso conjunto de projetos de lei encaminhados à
Assembléia visando ao aumento de impostos, custas e tarifas. O famoso
pacote de Natal traz, entre outras coisas, esse projeto, que tem por objetivo
atualizar as normas aplicáveis à contagem, à cobrança e ao recolhimento
dos emolumentos instituídos para remunerar os atos praticados por
tabeliâes, oficiais de registro e juizes de paz, observados os valores
constantes em tabelas prontas. Por serem essas tabelas extremamente
importantes, julgamos por bem fazer este requerimento em que se solicita a
votação nominal. Algumas tabelas são extremamente complicadas. No
nosso entendimento, é de fundamental importância os Deputados delas
tomarem conhecimento. A votação nominal valoriza sobremaneira o projeto,
porque cada Deputado terá participação expressa nela. A importância das
tabelas é fundamental, principalmente no que se refere a atos de oficiais de
registro de títulos e documentos, quando tratam de documentos para integrar
registros. Essa tabela traz, dentro da linha dos valores patrimoniais,
transladação na íntegra ou por título. Um titulo de R$300,00 a R$350,30
daria em tomo de R$9,46, mais a receita adicional de R$3,15. Isso passaria
para R$12,61. Para um documento com valor patrimonial de R$3.500,00,
teríamos emolumentos de R$66,21. A receita adicional, nesse caso, é bem
maior, quando numa de R$9,00 é de apenas R$3,15. Num emolumento de
R$66,21, no caso do documento com valor patrimonial de R$3.005,00, a
receita adicional que instituímos passa para R$22,07, perfazendo o total de
R$88,27. Vamos percebendo que a mudança é gradativa, sempre para maior
na questão dos documentos patrimoniais, chegando ao ponto máximo de
R$56.048,00.

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

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, voltamos,
mais uma vez, a esta tribuna. Estamos fazendo essa manifestação desde
ontem, alertando os Deputados para o Projeto de Lei n° 1.549197. Por isso,
encaminhamos o requerimento do Deputado Anderson Adauto em que
solicita votação nominal do Projeto de Lei n.° 1.549197. Esse, volto a repetir,

;	é um projeto que modifica, e muito, a vida dos contribuintes mineiros,
notadamente daqueles que precisam de recorrer à justiça.

Da forma como esse projeto foi apresentado, as pessoas menos
' favorecidas ficariam, mais uma vez, à margem da nossa justiça, justamente

em vista de altas taxas, emolumentos, receitas e multas que nele estão
inseridos.

Já disse aqui, ontem, que temos aumentos absurdos. Acho que é
g	pertinente a votação nominal desse requerimento, porque mostrará a todos

aqueles Deputados que tiveram a preocupação de analisar, com cautela,
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com calma, esse projeto, como ele irá onerar, e muito, aquelas pessoas que
precisam de recorrer à justiça.

Srs. Deputados, a votação nominal é bastante interessante, porque
sabemos que há vários Deputados que estão preocupados e querem fazer
manifestação contrária a esse projeto. Seria oportuno se conseguíssemos
aprovar esse requerimento de votação nominal. Nesse momento, cada
Deputado poderá fazer a sua declaração de voto, manifestando a sua
preocupação e talvez a sua aprovação. Tenho a certeza de que a maioria irá
aprovar o projeto, mas irá declarar a sua preocupação com essa taxa de
aumento.

Ontem, o Deputado Miguel Martini fez defesa eloqüente do Projeto de Lei
no 1.549197, quando disse da necessidade do Governo de se aumentarem os
recursos. Concordamos. Sabemos das dificuldades, mas é preciso que fique
mais claro nos projetos o que esse aumento irá representar em termos de
receita. Porque até agora a Secretaria da Fazenda, em nenhum projeto
desse pacote, informou o que irá arrecadar, como o Estado vai arrecadar e
qual o resultado efetivo dessas mudanças, desses aumentos de taxas.
Apenas está praticando o aumento. Até agora não se falou em aumento de
receita. E, no ajuste fiscal, o que é também importante, a discussão sobre
qual seria o reajuste do funcionalismo público ficou para o ano que vem.
Mais uma vez, estão aumentando a despesa do Estado sem se preocuparem
com a receita. Então, Deputados, seria importante essa votação nominal,
para que cada Deputado pudesse fazer a sua declaração de voto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Arnaldo
Canarinho.

O Deputado Amaldo Canarinho* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos
da galeria, imprensa presente, novamente voltamos a esta tribuna para
solicitar a aprovação do requerimento do ilustre Líder da Bancada do PMDB,
Deputado Anderson Adauto, para que o 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, seja votado pelo processo nominal. E por que o
processo nominal, Sr. Presidente? Porque, ao serem identificados os votos
dos Deputados, a sociedade, o povo mineiro saberá quais foram os
responsáveis pelas altas taxas cobradas pelos cartórios em nosso Estado.

E muito bom que o trabalhador mineiro saiba quais são aqueles que
querem, cada vez mais, onerar as suas despesas. Estava olhando uma
tabela de registro de imóveis e vi que há ali um aumento exorbitante. O
registro de imóveis fica fora do alcance de muitos trabalhadores. Por isso,
Sr. Presidente, somos a favor do requerimento do ilustre Deputado Anderson
Adauto, Líder da Bancada do PMDB nesta Casa, para que seja votado
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nominalmente o Projeto de Lei n° 1.549197.
Na nossa opinião, na opinião da Bancada do PMDB, na opinião da

Bancada do PT e dos Deputados que trabalham em defesa do povo mineiro,
jamais poderíamos votar a favor desse projeto que vai onerar tanto o bolso
do nosso povo, de nossos contribuintes.

Como sempre, chegou a esta Casa um pacote de presente de Natal para o
povo mineiro - um pacote que só traz despesas, ao gerar alta de custos nos
impostos e em transferências de imóveis. Por isso, nós, das Bancadas do
PMDB e do PT, somos contra esse projeto, porque somos a favor do povo
mineiro, somos a favor dos trabalhadores, daqueles que representamos,
daqueles que acreditam em nosso trabalho e que nos deram condições de
chegar a esta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Raul Lima
Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
companheiros nesta batalha tão importante, que está sendo registrada não
somente na ata, nos anais desta Casa, mas também por Deus, fui compelido
a subir nesta tribuna. Em nenhum instante, durante toda sua trajetória nesta
Casa, este Deputado manifestou, em seu discurso, desrespeito a S. Exa. o
Governador do Estado, o qual tenho citado como homem honesto, e junto a
quem me coloquei como servo ou co-servo da justiça, pelo Estado, pelo
bem-estar do Estado de Minas Gerais.

Mas, quando me levantei para fazer oposição, não ao Governador, mas ao
projeto que chegou a esta Casa para ser votado de afogadilho, que dispõe
sobre o aumento de impostos, e a esse projeto que dispõe sobre a cobrança
e o pagamento de emolumentos nos serviços extrajudiciais, assim o fiz pela
minha consciência e pela resposta que tenho de dar àqueles que me
elegeram.

Nesta época de Natal, isso é penoso. Posso compreender o cansaço que
ontem cada companheiro sofreu aqui, e me sinto, muitas vezes, até culpado
e, por isso, embaraçado, porque me julgo, de certa forma, causador - e isso
me constrange - do fato de estarmos aqui, neste momento em que
deveríamos estar em nossas casas, descansando. Precisamos descansar,
pois até Deus descansa. Ele fez todas as obras em seis dias e, no sétimo,
descansou. Ainda mais quando temos pela frente um ano supercompetitivo,
em que alguns terão de concorrer ou competir a pé com os que vão a
cavalo.

Disse aos meus companheiros, que votaram no nosso Governador, que eu
iria ser contra, que eu iria votar "não" aos impostos e a esse aumento de
taxas e emolumentos. Na verdade, isso trará dinheiro, sem dúvida, porque
vão ser aumentadas as taxas, que serão repassadas ao povo, e, talvez, até
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mais para os donos de cartório. Deu-se tal tramitação ao projeto, para que
possamos, então, ter mais tempo para conversar.

Fui alertado por um companheiro de que as promessas feitas no sentido de
levar às Prefeituras, às comunidades carentes, às associações, as
realizações de meu Governador, as obras que este Deputado, como obreiro
local tem mais condição de fazer, pois estão nas bases onde trabalha - como
V. Exas. têm nas suas regiões - seriam todas elas descumpridas, sendo que
eu já havia prometido. Elas não seriam feitas porque pessoas pertencentes
ao Governo me têm como oposição.

Respondo desta tribuna, da seguinte maneira: tenho certeza de que o meu
Governador não condiciona o sentimento, a decisão de um companheiro
desta Casa, a uma negociação de liberação de verbas e subvenções para as
entidades, para as cidades, razão pela qual tenho plena certeza - termino
aqui, Sr. Presidente - de que o nosso Governador compreenderá a posição
deste Deputado, e também o povo de Minas e esta Casa, que é contra o
aumento de impostos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
DuNa! Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, tenho muita satisfação de
poder falar nesta tribuna, com a reunião sendo presidida por V. Exa. Afirmo
que ficarei dentro do que estritamente estabelece o requerimento, que é a
votação do Projeto de Lei n° 1.549. Por que a votação nominal? Muito
simples. Porque o cidadão e a cidadã de Conselheiro Lafaiete precisam
saber se o Deputado, nosso amigo Amaldo Feriria, a quem muito
respeitamos, está a favor ou contra os cartórios, porque o Governo diz que
está moralizando, fazendo uma tabela, mas com valores absurdamente
altos. Por que a votação nominal desse projeto? Porque o cidadão e a cidadã
de Caratinga, de Bom Jesus do Galho, de Santa Rita, de Santa Bárbara, de
Piedade, de Entre-Folhas, de Vargem Alegre, de Ubaporanga, de Ipaba,
precisam saber como vai votar o nosso amigo, ex-Secretário e Deputado,
que também está aqui presente.

Por que a votação nominal desse projeto? Porque o nosso nobre amigo e
Deputado Sebastião Costa, de Divino, que já foi Prefeito daquela cidade -
tem uma votação expressiva lá, pelos seus méritos pessoais, que
reconhecemos -, tem que manifestar claramente em que vai votar. Só com a
votação nominal é que o cidadão de Divino saberá como vai votar o nosso
amigo Sebastião Costa. Por isso é que a votação nominal é importante. E
ele vai poder dizer, diante do cidadão, da cidadã, do contribuinte de Divino,
como votou. Mais do que coreto.

Eu há pouco falei de Monjolo, mas poderia falar de Cuparaque, a terra
natal do amigo a quem tanto respeitamos e admiramos, que é o Deputado
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João Batista. O povo de lá precisa saber como ele votará, pois é cidadão
cuparaquense. Até o nosso ex-Presidente Agostinho Patrús cometeu uma
gafe danada quando foi sancionar a emenda da emancipação, pois errou o
nome da cidade de V. Exa. Então, o cidadão e a cidadã de Cuparaque, Sr.
Presidente, precisam saber como o nosso cuparaquense ilustre, que é o
Deputado João Batista de Oliveira, vai votar, corno ele vai se comportar.

E também o trabalhador de cerâmica de Monte Carmelo, que conhece toda
aquela exploração de um trabalho quase escravo. Mas nossa Deputado
Ajalmar Silva não é dono de cerâmica em Monte Carmelo, não. Então, o
trabalhador de cerâmica daquela cidade precisa saber como vai votar o seu
líder. Aliás, há líder de tanta coisa aqui, que não sabemos quem é líder de
Governo ou de outra coisa, mas, pelo seu mérito pessoal, o Deputado
Ajalmar Silva é líder de alguma coisa. Por isso a votação nominal é
importante. O cidadão e a cidadã de Teófilo Otôni precisam saber como o
Deputado Wilson Pires está votanto. Aliás, Deputado Wilson Pires,
precisamos dar uma revanche àqueles dois adversários nossos. A votação
nominal é importante porque identifica e personaliza o voto. O cidadão quer
saber disso. Não é só porque no ano que vem haverá eleição, pois tenho
certeza de que todos os Deputados têm uma situação tranqüila, têm verba
de subvenção, ambulância, aparelhagem de raios X, gabinetes
odontológicos, cadeiras de rodas, que muita gente teve de comprar, não
foram dadas, não, mas compradas por preço mais barato do que o da
Associação dos Pàraplégicos de Minas Gerais, que faz um trabalho
maravilhoso. Dizem que, no ano de eleição, recebem do Governo cestas
básicas, colchão, etc. Então, ninguém vai ter dificuldade para se reeleger.
Acho que o cidadão tem o direito de ser bem informado, de saber como vota
cada um de nós.

Esqueci-me da cidade de ltaúna, mas prometo que, na próxima
intervenção, vou falar sobre ela. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Mauro
Lobo.

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, quero comentar a proposta e
lembrar ao nosso amigo Deputado Durval Ângelo que a votação, nominal ou
não, não é tão importante. A posição nossa nesse assunto ou em qualquer
outro é a de que tudo deve ser conhecido por nossos eleitores. Fazemos
tudo abertamente e não tememos reação cio eleitor, porque sabemos
explicar nossa posição. Devemos questionar esse conceito de
patrulhamento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. -.

0 Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, peço a verificação.
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O Sr. Presidente - E 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 "não" 36 Deputados. Votaram "sim" 2

Deputados; com a presença do Presidente, 39 Deputados. Portanto, está
ratificada a rejeição do requerimento. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Anderson Adauto em que solicita a votação por partes, artigo por
artigo, do Projeto de Lei n° 1.549197. Para encaminhar, com a palavra, o
Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
solicitamos à Presidência a votação por partes, artigo por artigo, do Projeto
de Lei n° 1.549197. Entendemos ser ele um projeto extremamente
complicado, composto de 46 artigos, com cada artigo tendo vários
parágrafos, e determinados parágrafos com itens e tabelas. Portanto,
julgamos de fundamental importância a votação desse projeto na forma
solicitada. Ou seja, de forma que seja votado artigo por artigo, apenas para
que os nossos companheiros tenham ciência da importância desse projeto.
Só para se ter uma idéia, o art. 16 diz: "Pela averbação de sentenças,
anotações judiciais e para cancelamento, restauração ou retificação de
registro, o oficial cotará os emolumentos devidos pelos serviços necessários
à averbação, primeira certidão e guia de recolhimento, excetuando-se as
hipóteses de isenções legalmente instituídas e o disposto no art. 8 0 desta lei."
Quer dizer, ele nos obriga, novamente, a ir lá atrás no art. 8 0 , para podermos
ver, então, o que ele diz. "Os mandados judiciais extraídos dos feitos onde a
parte for beneficiária da gratuidade deverão ser cumpridos
independentemente de custas, emolumentos e contribuições, caso assim
seja determinado pelo Juiz." Ou seja, o art. 16 define a forma de cobrança,
mas leva em conta o que reza o art. 8 0 desta lei, que diz que os mandados
judiciais extraídos dos feitos onde a parte for beneficiária da gratuidade
deverão ser cumpridos independentemente de custas, emolumentos e
contribuições, caso assim seja determinado em juízo. Depois, vem o ali. 16,
que exemplifica a forma de averbação de sentença, anotações judiciais,
cancelamento, restauração ou retificação de registro. Então, ele diz que
nessas situações o oficial cotará os emolumentos devidos pelos serviços
necessários à referida averbação, primeira certidão e guia de recolhimento,
excetuando-se, então, aquelas hipóteses de isenções legalmente instituídas
no art. 80 desta lei. Depois, ele traz um parágrafo único também dizendo que
"o registrador fará jus ao recebimento de emolumentos pelo arquivamento de
mandados expedidos pelo Juiz e que ficará à disposição para quaisquer
consultas ou requisições, salvo as exceções previstas na parte final do
"caput" desse artigo".
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Portanto, em vista da importância desse art. 16, observamos que esse é

um projeto de lei que nos leva, com toda a certeza, à necessidade de
fazermos uma avaliação extremamente minuciosa, artigo por artigo. Então, é
exatamente por isso que apresentamos este requerimento, na forma
regimental: para que a votação do Projeto de Lei n° 1.549 seja feita por
partes, artigo por artigo.

Entendemos que, fazendo dessa torna, os Deputados terão melhores
condições de ter conhecimento pleno do teor do referido projeto.

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

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez
ocupamos a tribuna para encaminhar o requerimento do Deputado Anderson
Adauto, em que solicita a votação por parte, artigo por artigo, do Projeto de
Lei n° 1.549197.

Estamos tentando, desde ontem, mostrar aos Srs. Deputados a
importância do Projeto de Lei n° 1.549197 na vida do cidadâô comum. O
projeto realmente modifica em muito a vida daqueles que necessitam dos
serviços do Cartório de Pessoas Naturais, Interdição e Tutela e do Juiz de
Paz. Esse projeto modifica a vida das pessoas porque cria várias taxas,
aumentando substancialmente o custo de todo esse processo. O que me
deixa mais preocupado é que nesse projeto está prevista a cobrança do
assentamento de nascimento, e isso, pela legislação federal, passou a ser
gratuito. Portanto, continuamos a sinalizar que esse projeto contém artigo
contrário à legislação federal.

Essa é a nossa preocupação e, por isso, o Deputado Anderson Adauto
solicita a votação do projeto artigo por artigo, para que possamos analisar,
com cautela, todas essas anomalias do projeto que aqui está e que cobra o
assentamento de nascimento. Sabemos que ele chegou nesta Casa antes da
sanção do Presidente da República, que isentou todas as pessoas,
indiferentemente de sua condição financeira, de pagar pelo registro de seus
filhos, o que deverá ser feito sem nenhum ônus para quem quer que seja.

Nesse projeto temos a cobrança desses assentamentos e, por isso, o
Deputado Anderson Adauto, corretamente, acha que, se tivéssemos um
pouco mais de tempo, poderíamos votar artigo por artigo e, com isso,
eliminar aqueles artigos que realmente não condizem principalmente com a
legislação federal.

Nós, que somos da Comissão de Justiça, trabalhamos em cima desse
projeto. Ele é muito confuso. Há uma legislação federal que não é cumprida
pelos cartórios, e nós insistimos ainda em dar respaldo ao não-cumprimento
dessa legislação.

0 art. 17 diz: "Pela transcrição de assentamento de nascimento,
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casamento, óbito de brasileiro em país estrangeiro ou de termo de opção de
nacionalidade brasileira, o Oficial cotará emolumentos devidos pelos
serviços necessários à transcrição, à primeira certidão e à guia de óbito."
Isso, só para citar um artigo que fere frontalmente a lei federal tão badalada
pelo Presidente Fernando Henrique há 15 dias.

O Presidente da República fez urna sessão solene para sancionar a lei que
dava gratuidade de assentamento de nascimento de pessoas,
indiferentemente das condições financeiras da família. A lei não define se se
trata apenas de filho de pai estrangeiro.

Por isso, repito, é muito importante a aprovação do requerimento do
Deputado Anderson Adauto, que propõe a votação do projeto artigo por
artigo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Arnaldo
Canarinho.

O Deputado Arnaldo Canarinho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, presentes nas galerias, senhores da imprensa, volto a ocupar a
tribuna para dizer que somos a favor do requerimento do Deputado Anderson
Adauto, que propõe a votação do projeto artigo por artigo. Esse tipo de
votação é para nós, Deputados, de uma importância muito grande, porque
assim cada um de nós tem a oportunidade de tomar conhecimento da
matéria que está sendo votada.

Sr. Presidente, gostaria de dizer, desta tribuna, que, para mim, a pressa é
inimiga da perfeição. O Projeto de Lei n° 1.549197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a contagem de cobranças, de pagamentos e de
emolumentos de serviços extrajudiciais, como já foi dito anteriormente, é
inoportuno e apresenta vários dispositivos ilegais e inconstitucionais.

O art. 1 0 da Lei Federal n° 2.353 proíbe a cobrança de emolumento pelo
registro civil de nascimento e pelo assentamento de óbito. Já o ali. 14 do
projeto que iremos votar determina que seja feita a cobrança.

O ali. 226 da Constituição Federal proíbe a cobrança dos atos necessários
à celebração do casamento. Mas o ali. 19 da proposição em análise
determina a cobrança.

Esses são apenas alguns dos pontos contraditórios. Assim sendo,
solicitamos a aprovação do requerimento do Deputado Anderson Adauto
para que cada um dos artigos seja votado nominalmente.

Sr. Presidente, solicitamos a votação nominal, porque essas taxas
impostas ao nosso povo, como sobre os registros de nascimento e de óbito,
vários trabalhadores não poderão pagar. Várias crianças deixarão de ser
registradas, porque seus pais, trabalhadores que recebem salário mínimo,
não têm condições de pagar essas taxas.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Paulo
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Pettersen.

O Deputado Pauto Pettersen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dando
continuidade às palavras do nobre Deputado Arnaldo Canarinho, daremos
seguimento na propositura, na importância da votação nominal, artigo por
artigo, mas antes disso, Sr. Presidente, gostaria de cumprimentá-lo por sua
disposição nesta manhã; cumprimentar o nosso líder, Deputado Alberto Pinto
Coelho, que chégou de viagem com toda boa-vontade de colaborar com o
processo demqcrtico; cumprimentar o Deputado Péricles Ferreira, que está
sempre atento aos acontecimentos e ao desenrolar dessa votação para
chegarmos a um denominador comum.

Gostaria de ter a atenção do nosso colega Deputado Ambrósio Pinto, que é
da área de tributação, no sentido de acompanhar o desenrolar do Projeto de
Lei n°1.549/97.

Sem dúvida alguma, a votação artigo por artigo é importante porque dá
condições ao parlamentar de acompanhar o processo, na medida em que
não vota um projeto sem detalhes. A votação artigo por artigo condiciona o
conhecimento do conteúdo do projeto em seu todo.

Tenho certeza de que o nobre Secretário Bené Guedes entende
perfeitamente, porque é um homem que tem a atenção totalmente voltada
aos interesses do Estado de Minas Gerais.

Gostaria que, no desenrolar desse processo, cada artigo tivesse,
realmente, a maior atenção de ceda um dos Deputados. Devido à
importância e ao alcance desse projeto, é necessário que cada um de vocês
se empenhe na elaboração de proposições para melhorá-lo, suavizando o
sofrimento da sociedade, que está sobrecarregada. Então, é necessário que
nos empenhemos para que esse projeto possa sofrer um polimento por parte
de cada um dos Deputados, todos muito bem preparados. Tenho certeza de
que, com essa disposição de cada um de nós, quem ganhará é o Estado de
Minas Gerais.

Quando meu lider apresentou esse requerimento, senti a sua preocupação.
Quero parabenizar meu Líder do PMDB, o brilhante e atuante Deputado
Anderson Adauto, porque esse projeto é muito importante, até para surpresa
do próprio autor, que não esperava que ele fosse ter uma discussão tão
ampla, tão dinâmica, tão abrangente. Todos vêm aqui colaborar com seu
conhecimento e sua argumentação, para que esse projeto possa ter,
finalmente, aquela votação que o Govemo espera, mesmo sofrendo as
modificações previstas e negociáveis para que, realmente, ele se enquadre
naquilo que é de importância e de interesse para nosso Estado.

Já discordei até do nosso colega, Deputado Raul Lima Neto, que disse que
os Deputados estão cansados. Não há ninguém cansado aqui. Estamos aqui
para trabalhar, não importando se é sábado ou domingo. Estamos aqui
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cumprindo nosso dever. Nossa função é essa. Quero parabenizar os
Deputados de todos os partidos e o Sr. Presidente, por não deixarem que
passem de um ano para o outro nossas obrigações do ano atual. Assim,
teremos um Natal feliz, juntamente com nossos familiares, mesmo que seja
atrasado. Mas estamos aqui desempenhando nossa função, e em primeiro
lugar está o Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente,
• Sr. Presidente - E 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 "não", 39 Deputados; nenhum Deputado votou

"sim" Está ratificada a rejeição do requerimento. Vem à Mesa requerimento
do Deputado Anderson Adauto, que, na forma regimental, solicita a votação
destacada de todas as emendas ao Projeto n° 1.549197. A Presidência defere
o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento
Interno. Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Anderson
Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, vamos
encaminhar contra a aprovação do Projeto de Lei n° 1.549197, porque, entre
outras coisas, acreditamos que, com a aprovação desse projeto, estaremos
criando princípios, e dando aberturas perigosas. Por exemplo, a partir do
momento em que o Poder Legislativo aprova esse projeto, por meio do qual
permitimos que parte das custas e emolumentos vão diretamente para o
Poder Judiciário, estaremos criando um precedente perigoso. A partir do
momento em que o réu for condenado, terá que pagar as custas. A partir
desse raciocínio, até que ponto, não podemos dizer que não haverá o
interesse na condenação do réu, porque assim o Judiciário passa a ter
também recursos. Se, em determinado mês do ano, ele tiver problemas para
fechar as suas contas, até que ponto não haverá um Juiz que possa pensar
dessa forma? Então, ele condena o réu. Acho um perigo e um absurdo esse
projeto de lei que dá as condições para que o Judiciário possa ter os
recursos advindos diretamente das custas.

Vou fazer um pequeno comentário, sem exagerar. E a mesma coisa de, no
futuro, cada Deputado cobrar por apresentação de projeto de lei, cobrar pela
apresentação de cada requerimento ou emenda, cobrar pelas viagens que
faz ao interior para visitar as suas bases - é um trabalho parlamentar -, ou
cobrar uma comissão por determinada obra que conseguir, no trabalho
parlamentar, junto ao Governo.

Sinceramente, Srs. Deputados, não vejo nenhuma diferença no que disse
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com relação ao Poder Legislativo e esse processo que vamos votar. A partir
do momento em que damos as condições para que o Judiciário receba
recursos advindos de forma direta dos procedimentos jurídicos - nossa
justiça já é morosa pelo excesso de procedimentos-, quem nos pode garantir
se algum Juiz não vai inventar novos procedimentos para que o processo
caminhe?

Meus amigos, não sei se algum dos senhores já atinou para esse absurdo
que estamos votando, para esse precedente extremamente perigoso que
vem privatizar também o Judiciário. Por isso, deixei a minha fala para a
parte de encaminhamentos, para dizer por que solicitamos o adiamento da
votação desse projeto. Ele é muito importante, pois abre um precedente em
relação ao Judiciário. Muito obrigado.

O Sr Presidente (Deputado Ivo José) - Com a palavra, o Deputado Antônio
Júlio, para encaminhar a votação do Projeto de Lei n° 1 .549197.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos a honra
de ver o Deputado Ivo José na Presidência da Mesa. Temos a certeza de
que, com sua competência, irá trabalhar muito bem na condução desta
reunião tão importante para os destinos do povo mineiro.

Esse projeto, que agora voltamos a discutir, se aprovado, trará grandes
dificuldades para o nosso povo. Ele modifica a relação do Judiciário com os
cartórios. Por isso, temos grande preocupação em aprová-lo. Ele contém
vários artigos conflitantes e tabelas complicadas. Estamos alertando a todos,
pois sentimos que ele deve ser rejeitado. Sabemos que o Governo disse que
também seria uma forma de arrecadação para facilitar a liberação do
duodécimo a que tem direito o Tribunal de Justiça. Estamos preocupados
com esse precedente, porque, em momento nenhum, foi-nos informada a
arrecadação. Por isso, esse projeto traz um artigo bastante estranho. No
Capítulo V, Das Disposições Transitórias, o ad. 44 diz o seguinte: "Para o
cumprimento do disposto nesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir
crédito suplementar, no exercício de 1998, até o valor de R$50.000.000,00".

Pelo pouco que entendo de economia, abre-se um crédito suplementar
para cobrir alguma despesa. E o objetivo desse projeto é a receita. Então,
são essas anomalias que não conseguimos entender ainda. O Governo fala
que o projeto iria trazer para os cofres públicos recursos que dariam para ser
repassados ao Tribunal de Justiça como antecipação do duodécimo. Mas, no
final das disposições transitórias, ele pede uma suplementação de
R$50.000.000,00. Por isso, Deputados, é que tentamos votar
separadamente, artigo por artigo, adiar a votação desse projeto, fazer a
votação nominal, e nada disso conseguimos.

Para encerrar o nosso encaminhamento de votação, venho alertar os
senhores com relação ao art. 44, Capitulo V, em que o Governo manda um
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projeto para aumentar a receita e pede uma suplementação de
R$50.000.000,00, já que ele não fala em outra cifra se não forem milhões.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Arnaldo Canarinho.

O Deputado Arnaldo Canarinho* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, amigos das galerias, imprensa, voltamos a esta tribuna para
encaminhar o Projeto de Lei n° 1.549197, do qual citarei alguns artigos.

"Art. 14 - Pelo registro de nascimento, óbito, emancipação, ausência e
interdição o Oficial cotará emolumentos devidos pelos serviços necessários
ao registro, primeira certidão e guia de recolhimento, previstos na tabela do
Anexo único desta lei.

Art. 15 - A multa para registro de nascimento fora do prazo, de menor de
12 (doze) anos, será em quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do
valor do registro. Para o registro de pessoas com mais de 12 (doze) anos, a
multa será em quantia equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do
registro.

Parágrafo único - Será dispensada do pagamento de muita a parte
reconhecidamente pobre.

Art. 16 - Pela averbação de sentenças, anotações judiciais e para
cancelamento, restauração ou retificação de registro, o Oficial cotará os
emolumentos devidos pelos serviços necessários à averbação, primeira
certidão e guia de recolhimento, excetuando-se as hipóteses de isenções
legalmente instituídas e o disposto no art. 8 0 desta lei.

Art. 17 - Pela transcrição de assentamento de nascimento, casamento ou
óbito de brasileiro em país estrangeiro ou de termo de opção pela
nacionalidade brasileira, o Oficial cotará emolumentos devidos pelos
serviços necessários á transcrição, primeira certidão e guia de recolhimento".

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Para encaminhar a

votação do Projeto de Lei n° 1,549197, com a palavra, o Deputado Paulo
Pettersen.

O Deputado Paulo Pettersen - Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
sinceramente, a cada momento que passa posso comprovar o vasto
conhecimento do nosso Líder. A sua preocupação com relação a esse
projeto e seus respectivos artigos realmente tem fundamento. E algo
preocupante, e quero parabenizar o nosso Líder que está querendo zelar
para que as coisas aconteçam de forma ética.

Essa votação nominal do projeto é importante, porque permite que cada
parlamentar expresse a sua vontade, o seu apoio. Então, é necessário que
esta Casa conduza essa votação, de acordo com uma organização
suprapartidária, mas de apoio ao Governo, da melhor forma possível, de
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forma a facilitar a administração do Governo para se saber quem é quem.
Isso é justo, é salutar.

Espero que todos possam compreender essa situação e, corno oposição,
compreendemos tudo isso ai, mas nunca deixamos, Sr. Presidente, de
merecer o respeito de todos os nossos pares e, sobretudo, do Governo.

Ontem, o nosso colega Miguel Martini fez um pronunciamento que ouvi
atentamente, e foi um discurso muito inteligente. Ele se diz preocupado com
a govemabilidade, preocupado com a crise do nosso Estado e do Pais, por
isso sena justo que votássemos o pacote do Governo. Muito bem, Deputado
Martini. Ontem não tive tempo de trocar informações com V. Exa., mas
penso que o nobre Deputado, com sua inteligência, possa facilitar as coisas.
E justo que compreendamos a sua situação, mas mais justo também é que o
Deputado procure orientar o Governo para gastar menos. Assim procedendo,
estará colaborando com o processo democrático e com a administração do
Estado, que está péssima. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Pettersen - Gostaria que V. Exa. providenciasse o

microfone lá do nosso lado.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Paulo Pettersen que

já estamos tomando as providências devidas.
O Deputado Paulo Pettersen - A falta do microfone está desarmando a

nossa atuação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Deputado Paulo Pettersen, sua solicitação já foi

atendida. Em votação, o projeto, salvo destaques. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, peço a verificação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votaram "não" 3

Deputados; houve 1 voto em branco, perfazendo um total de 42 votos.
Portanto, está ratificada a aprovação do projeto, salvo destaques.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Para encaminhar contra a emenda, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
solicitamos a votação destacada das emendas e vamos encaminhá-la
contrariamente, da mesma forma que encaminhamos também de forma
contrária à votação do referido projeto.

Por meio da Emenda n°1, suprime-se o § 1 0 do art. 5°e transforma-se o §
20 em parágrafo único. Então, pede-se, para que se suprima o § 1 0 do art. 50.
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O projeto original traz no art. 5 0: "das pessoas reconhecidamente pobres, não
serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo
assento de óbito e respectivas certidões."

O § 1 0, o qual se pede a retirada:'serão fomecidas gratuitamente as
certidões para os efeitos previdenciários, alistamento eleitoral e militar,
matrícula escolar em ensino de 1 0 grau, exercício da cidadania e outros
previstos expressamente em lei, delas constando sempre a nota destinada
aos fins previstos em lei." Esta, então, Sr. Presidente, é a emenda que
encaminhamos contrariamente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a favor, o Deputado
Arnaldo Penna,

O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendemos
justa a emenda, por isso encaminhamos favoravelmente à sua aprovação.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 1, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada a Emenda n° 1.

O Deputado Anderson Adauto - Solicito a verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 36 Deputados. A Presidência toma sem efeito

a votação, por falta de "quorum" e verifica que vários Deputados, que
estavam em comissões, entram agora no Plenário, configurando o "quorum"
para votação. A Presidência vai renovar a votação da Emenda n o 1. Em
votação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada.

Questões de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, quero saber quantos votos

foram computados.
O Sr. Presidente - Não era uma verificação, foi simbólica, porque naquele

instante alguns Deputados estavam se deslocando das comissões para o
Plenário.

O Deputado Anderson Adauto - Eu pedi a verificação. Então, o senhor
disse que foi aprovado. Eu só quero saber por quantos votos.

O Sr. Presidente - A Presidência renovou a votação.
O Deputado Anderson Adauto - Sim, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência renovou a votação.
O Deputado Adelnio Carneiro Leão - Para manter o respeito ao Regimento

Interno, eu diria que o Deputado Anderson Adauto pediu verificação de
votação. A verificação foi feita, e o painel registrou apenas 36 votos. A
alegação do Presidente foi de que a votação não foi concluída, porque



399
alguns Deputados ainda estavam chegando ao Plenário. Então, o meu
entendimento é de que, na realidade, a verificação de votação não foi
concluída. Portanto, solicito ao Presidente que cumpra essa determinação.
Deve ser feita a verificação de votação para passarmos para o outro passo.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência, apesar de haver renovado
a votação, para tirar qualquer dúvida vai proceder a nova verificação por
meio do painel eletrônico. A Presidência solicita aos Srs. Deputados que
ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 38 Deputados; votou "não" 1 Deputado; 3

Deputados votaram em branco, totalizando 42 Deputados. Portanto, está
ratificada a aprovação da Emenda n° 1.

Em votação, a Emenda n° 2, destacada, que recebeu parecer pela
aprovação.

Com a palavra, para encaminhar a favor, o Deputado Bilac Pinto.
O Deputado Bilac Pinto* - Quero encaminhar a favor da emenda, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar contra, o Deputado

Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos

fazendo o encaminhamento contra as emendas exatamente porque somos
contra o projeto no seu todo, pelas razões que foram expostas no momento
em que fizemos o encaminhamento de votação do referido projeto. A
Emenda n° 2 solicita a supressão do art. 80 , e há referência a esse artigo nos
arts. 16, 18 e 25. Então, ela solicita que seja suprimido o art. 8 0 . Vamos ler o
art. 80: "Os mandados judiciais extraídos dos feitos onde a parte for
beneficiária da gratuidade deverão ser cumpridos independentemente de
custas, emolumentos ou contribuições, caso assim seja determinado pelo
Juiz." Ele solicita, então, na segunda parte, que se suprima esse artigo e se
faça referência a ele nos arts. 16, 18 e 25. Art. 16: "Pela averbação de
sentenças, anotações judiciais e para cancelamento, restauração ou
retificação de registro, o Oficial cotará os emolumentos devidos pelo
serviços necessários à averbação, á primeira certidão e à guia de
recolhimento, excetuando-se as hipóteses de isenção legalmente instituídas
e o disposto no art. 80 desta lei." Contam também com o parágrafo único,
que é: "O registrador fará jus ao recebimento de emolumentos pelo
arquivamento de mandado expedido pelo juízo e que ficará à disposição
para quaisquer consultas ou requisições, salvo as execuções previstas na
parte final do 'caput' deste artigo." O art. 18, dando continuidade, pois ela
também volta-se para ele, diz: "Pela habilitação para o casamento,
celebração e lavratura do assento, o Oficial cotará emolumentos
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correspondentes aos serviços necessários, autuação, processamento da
documentação, lavratura do assentamento primeira certidão e guia de
recolhimento, ressalvado o disposto no art. 8 0 desta lei." A mesma coisa o
art. 18 tem também...

O Sr. Presidente - Tempo esgotado, Sr. Deputado. Em votação, a Emenda
n° 2, destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

• Deputado Anderson Adauto - Peço verificação.
• 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; em branco, 5 Deputados,

totalizando 43 Deputados. Está ratificada a aprovação da Emenda n° 2. Em
votação, a Emenda n° 3, destacada, que recebeu parecer pela aprovação.

Questão de Ordem
O Deputado Geraldo Rezende - Solicito a leitura da emenda, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à leitura da Emenda n° 3.
O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Lê:)
'Emenda n° 3: Suprima-se o inciso IV do art. 27."
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar contra, o Deputado

Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Emenda

n°3 solicita que seja suprimido o inciso IV do art. 27. Art. 27 - Para a prática
de atos a seu cargo, o Tabelião de Notas observará o seguinte: Inciso IV - Os
emolumentos para os atos notariais e registrais dos loteamentos
regularizados ou registrados nos termos da Lei Federal 6.766, de 19 de
dezembro de 1997, terão os respectivos preços reduzidos à metade. Para
cálculo dos emolumentos, toma-se o que for maior dentre os seguintes
valores: a) preço ou valor econômico do negócio jurídico declarado pelas
partes; b) tratando-se de imóvel urbano, o valor de lançamento tributário
fixado pelo município; c) tratando-se de imóvel rural, o valor de lançamento
tributário fixado pelo órgão federal competente. § 1 0 - Nas hipóteses de
hipoteca, penhor ou locação, serão calculados sobre o preço ou valor
económico do negócio jurídico declarado pelas partes. § 2 0 - Na hipótese de
usufruto, a base de cálculo será a terça parte do valor do imóvel?

E esse o artigo que a Emenda n o 3 solicita, então, que seja suprimido do
presente projeto. Esclareço ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados que
estamos encaminhando contrariamente à aprovação da referida emenda,
exatamente porque somos contra o projeto no seu todo, pelas razões que
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fizemos questão de expor, no momento em que fizemos o encaminhamento
de votação do projeto.

Pelo que o projeto traz em seu bojo, que é o aumento das taxas e dos
emolumentos, bem como a participação direta do Judiciário sem fazer com
que esses recursos passem antes pelo Executivo, é que fizemos o
encaminhamento em contrário, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 3, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada a Emenda n° 3.

O Deputado Anderson Adauto - Peço a verificação da votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados
que ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados; votou "não" 1 Deputado;

votaram em branco dois Deputados, totalizando 39 Deputados. Portanto,
está ratificada a aprovação da Emenda n° 3. Em votação, a Emenda n° 4,
destacada, que recebeu o parecer pela aprovação. Com  a palavra, para
encaminhar a favor, o Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau* - Faço o encaminhamento favorável à Emenda no
3 e aproveito a oportunidade para agradecer ao Governador Eduardo
Azeredo a liberação, nesta semana, de 17km da BR-050, entre Uberaba e
Deita.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar contra, o Deputado
Anderson Adauto.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Antes de fazer o encaminhamento,

gostaria de saber se esta reunião vai até as 12 ou as 13 horas.
O Sr. Presidente - Esta reunião vai até as 13 horas. Com a palavra, para

encaminhar contra, o Deputado Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto* - Emenda n° 4 - "Dá-se ao art. 13 a

seguinte redação: no caso de não realização do registro, os emolumentos
recebidos serão restituídos ao usuário, reduzidas as quantias relativas a
buscas e certidões fornecidas.'

O art. 13 diz que "no caso de redistribuição do registro por incompetência
do Registrador, os emolumentos recebidos serão remetidos ao serviço
competente."

Estamos encaminhando contra essa emenda apenas pelo fato de que
somos contrários ao projeto como um todo. Mas, com sinceridade, nestes 10
anos em que estou na Assembléia, eu nunca havia visto um artigo com
redação tão perfeita como esta. Vou repeti-[o para que os Deputados tomem
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conhecimento dessa pérola que existe dentro do projeto: "No caso de
redistflbuição do registro, por incompetência do Registrador, os emolumentos
recebidos serão remetidos ao serviço competente."

Sinceramente, é a primeira vez em minha vida que leio um artigo redigido
dessa forma. Valeria a pena conhecer o autor desse projeto de lei, que teve
a capacidade de dar tal redação ao art. 13.

Está completamente correta, Sr. Presidente, a emenda que solicita a
retirada desse artigo do projeto.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 4, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Sus. Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr.Presidente - Votaram 'sim" 39 Deputados; Votaram "não" 2

Deputados; em branco, 1 Deputado, totalizando 42 Deputados. Está
ratificada a aprovação da Emenda n°4.

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - O senhor está conduzindo de maneira

equivocada. Acho - se estiver equivocado, peço desculpas antecipadamente
- que V. Exa. colocou em votação a Emenda n° 3. Para que ande tudo
certinho e adequadamente, peço desculpas antecipadamente.

O Sr. Presidente - A Presidência colocou em votação a Emenda n° 4. Em
votação, a Emenda n° 5, destacada, que recebeu parecer pela aprovação.
Com a palavra, para encaminhar a favor, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, Sus. Deputados, uma vez
aprovado o projeto, esta emenda é importante e esclarecedora. Por isso, sou
favorável à sua aprovação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar contra, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - A Emenda n° 5 trata e solicita que ao
"caput" do art. 27 seja dada a seguinte redação: 'Para a prática de atos a seu
cargo, o Tabelião de Notas e o Registrador observarão o seguinte:".

E o seguinte o "caput" ao qual o artigo solicita ser dada nova redação: Art.
27: "Para a prática de atos a seu cargo, o Tabelião de Notas observará o
seguinte:". Ele acrescenta que, além do Tabelião de Notas, o Registrador
terá de observar o seguinte:

Item 1: Todas as intervenções ou anuências de terceiros, a não ser que
impliquem outros atos, não autorizam quaisquer acréscimos de
emolumentos.
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Item II: Nos emolumentos da escritura, procuração ou subestabelecimento,
está compreendido o primeiro traslado.

Item III: Quando ocorrer, nos atos notariais, a transcrição de alvarás,
mandados, guias de recolhimentos e de tributos, certidões em geral e outros
documentos, nenhum acréscimo será devido, como também pelo
arquivamento de procuração ou de qualquer outro documento necessário à
prática do ato.

Item IV: Os emolumentos para os atos notariais e registrais dos
loteamentos regularizados ou registrados, nos termos da Lei Federal n°
6.766, de 19 de dezembro de 1979, terão os respectivos preços reduzidos à
metade.".

É, portanto, o "caput" desse artigo que a Emenda n° 5 procura modificar
para a seguinte redação:

"Para a prática de atos a seu cargo, o Tabelião de Notas e o Registrador
observarão o seguinte:..."

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 5, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

• Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 38 Deputados; votaram "não" 2

Deputados; em branco, 1 Deputado, totalizando 41 Deputados. Está
ratificada a aprovação da Emenda n° S. Em votação, a Emenda n° 6,
destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Com  a palavra, para
emcaminhar a favor, o Deputado Péricles Ferreira.

O Deputado Péricles Ferreira* - Sr. Presidente, quero apenas reafirmar
nosso apoio à referida emenda.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar contra, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, me foi dito que o Deputado
João Batista de Oliveira gostaria de fazer o encaminhamento contrário à
Emenda n° 16. Já tem o meu consentimento.

Emenda n° 6: " Dê-se ao 'caput' do art. 28 a seguinte redação: Art.28 -
Para a prática de atos a seu cargo, o Tabelião de Registro de Imóveis
observará o seguinte:". Então, aqui houve uma troca: "o Tabelião do Registro
de Imóveis" por o Tabelião de Notas e o Registrador". Eles deverão
observar o seguinte: "1 - Na aquisição imobiliária para fins residenciais,
financiada pelo Sistema Financeiro de Habitação, a redução prevista na
legislação federal será aplicada exclusivamente sobre o valor da parte
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financiada; 2 - a averbação com valor será assim considerada somente
quando implicar alteração do valor de contrato da dívida ou da coisa já
constante do registro; 3 - consideram-se sem valor declarado as averbações
referentes â mudança da denominação e da numeração de prédios, â
alteração de destinação ou situação do imóvel, à disponibilidade, à
demolição, ao desmembramento, à abertura de vias e de logradouros
públicos, ao casamento, separação, divórcio e morte, à alteração do nome
por casamento, separação ou divórcio, à atualização do valor da dívida, bem
como os cancelamentos de registro e de averbações, salvo as de
cancelamento de registro de emissão de debêntures; 4 - as averbações
procedidas de ofício e as concementes ao transporte de ônus da matrícula
não estão sujeitas a pagamento de custas, emolumentos e contribuições." Sr.
Presidente, tinha mais o que falar, mas, como o meu tempo acabou, paro por
aqui.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 6, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, peço verificação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verifiàação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados; votou "não" 1 Deputado;

houve 2 votos em branco, totalizando 40 votos. Está ratificada a aprovação
da Emenda n° 6. Em votação, a Emenda n° 7, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Com a palavra, para encaminhar a favor, o
Deputado Mauri Torres.

O Deputado Mauri Torres* - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
encaminhamos a favor da aprovação da emenda.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar contra, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a
Emenda n° 7 solicita que seja suprimido o inciso 1 do art. 28, que, para o
conhecimento do "caput" pelos Deputados, é a seguinte: "Para a prática de
atos a seu cargo, o Tabelião do Registro de Imóveis observará o seguinte:".
Aqui vem solicitando que seja suprimido o item 1, que diz: "Na aquisição
imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro da
Habitação, a redução prevista na legislação será aplicada exclusivamente
sobre o valor da parte financiada". Solicitam, então, que seja suprimido o
inciso 1. Essa emenda deve ser encaminhada de forma contrária. No nosso
entendimento, o relator desse projeto deve ser dono de cartório. Não vi o seu
nome, mas, se não for o dono, deve ser pai, tio, irmão, amigo ou vizinho
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próximo. Coitado de quem vai adquirir a casa própria. Na maioria das vezes,
as pessoas adquirem-na com recursos financiados. E ele solicita que, no
caso dos que vão adquiri-Ia através do SFH, as custas e os emolumentos
aconteçam, para efeito de registro, somente sobre a parte financiada. A
proposta é extremamente boa, mas...

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que seu tempo está
esgotado. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Ajalmar
Silva, relator do projeto.

O Deputado Ajalmar Silva - Gostaria de dizer que o relator desse projeto
não é dono de cartório, não tem parentes que o sejam e muito menos é
chegado, como certos Deputados, a votar aqui defendendo o interesse
próprio.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 7, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Anderson Adauto - Peço verificação de votação; Sr.
Presidente.	-

O Sr. Presidente - E 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" 37 Deputados; nenhum Deputado votou

contra; houve 1 voto em branco; com o Presidente, estão presentes 39
Deputados. Portanto, está ratificada a aprovação da Emenda n° 7. Em
votação, a Emenda n° 8, destacada, que recebeu parecer pela aprovação.
Com a palavra, para encaminhar a favor, o Deputado Arnaldo Penna.

• Deputado Arnaldo Penna* - Estamos a favor da emenda.
• Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar contra, o Deputado

Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto* - Antes de fazer o encaminhamento,

gostaria de fazer um pedido público de desculpas ao Deputado Ajalmar
Silva. Pensei que o relator do projeto fosse outro Deputado.

Na Emenda n° 8, nos incisos II e III do art. 28 e no inciso IX do art. 29,
substituam-se as expressões: "com valor declarado e sem valor declarado"
por "com valor patrimonial e sem valor patrimonial".

O "caput" do artigo diz o seguinte: "Para prática de atos, a seu cargo, o
Tabelião de Registro de Imóveis observará o seguinte:...". Solicita, então, a
emenda, que nos incisos II e III do art. 29 e no inciso IX do art. 28,
substituam-se as expressões que eu coloquei antes. Vamos, então, ao art.
29: "Para a prática de atos a seu cargo, o oficial de registro de títulos e
documentos civis das pessoas jurídicas observará o seguinte:...". O que ele
quer que seja modificado são os incisos 11 e III. Vou ler, então, os incisos 11 e
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III: "inciso II - No registro de contratos de alienação fiduciária e de reserva de
domínio obrigatório para expedição do certificado de propriedade, a base de
cálculo será o valor do crédito principal concedido ou do saldo devedor;
inciso lii - No registro de recibos de sinal de venda e compra, a base de
cálculo será o valor do próprio sinal." São esses os dois incisos do art. 29.
Agora vou Ler o inciso IX do art. 28: SA base de cálculo do registro de
contratos de locação com prazo determinado será o valor da soma dos
alugueres mensais. Se o prazo for indeterminado, tomar-se-á o valor da
soma de 12 alugueres mensais, quando o contrato contiver cláusula de
reajuste, multiplicado pelo número de meses".

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 8, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

• Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem os seus lugares.
- Procede-se â verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados, votaram "não" 2

Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 42 Deputados. Está,
portanto, ratificada a aprovação da Emenda n° 8.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com prazer, a presença do

Deputado Federal Tilden Santiago e convida-o a fazer parte da Mesa.
Em votação, a Emenda n° 9, que recebeu parecer pela aprovação. Com a

palavra, para encaminhar a favor, o Deputado Péricles Ferreira.
O Deputado Péricles Ferreira* - Sr. Presidente, mais uma vez, gostaria de

manifestar o meu apoio a esta emenda.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar contra, o Deputado

Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de

fazer o encaminhamento, gostaria de saudar também o Deputado Federal
Tilden Santiago, Presidente do P7. Assim como ele aceitou o convite do
Presidente para compor a Mesa dos trabalhos, gostaria que chamasse os
Deputados do P7 para tomar um cafezinho lá no Salão Vermelho.

Estamos conseguindo votar o aumento das taxas e dos emolumentos,
através de projeto apresentado pelo Governador do Estado, exatamente pela
contribuição que alguns Deputados do PMDB e do P7 estão dando.

Se V. Exa. conseguisse tirar três Deputados do PT, que estão votando, não
teríamos "quorum" para sacrificar o povo mineiro.

Tenho a certeza de que, depois desse apelo veemente que faço, em nome
da Bancada do PMDB, para que o senhor, ao invés de se sentar â Mesa dos
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trabalhos, vá ao Salão Vermelho para tomar um café, comer um pãozinho de
queijo com esses três Deputados do PT que aqui estão, não teremos
"quorum" para votar o Projeto de Lei n° 1.549197, do Governador do Estado,
que aumenta as custas e os emolumentos.

Chegamos agora a 39 ou 40 votos. Sei que estamos em processo de
votação, e isso não é possível, não é, Sr.Presidente? Mas fica aí o meu
convite.

Solicito também que seja dado ao inciso VI do art. 26 a seguinte redação:
(-Lê:)

"Os emolumentos devidos pelo registro de penhora, decorrentes de ordem
judicial, serão pagos na execução trabalhista, afinal, pelos valores vigentes à
época do pagamento".

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 9, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada, a Emenda n o 9.

o Deputado Anderson Adauto - Peço verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E 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" 39 Deputados; apenas 1 Deputado votou

"não"; houve 2 votos em "branco", totalizando 42 Deputados, e, com a
Presidência, 43 Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação da
Emenda n°9. Em votação, a Emenda n° 10, destacada, que recebeu parecer
pela aprovação. Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Marcos Helênio.

O Deputado Marcos helênio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na verdade,
estamos cumprindo aquilo a que nos propusemos, com relação aos
encaminhamentos. Os projetos polêmicos foram retirados da pauta.

Pedimos a retirada do Conselho de Contas Municipais de projetos ligados
ao funcionalismo, do projeto das terras devolutas e, quanto à questão do
ICMS, apresentamos algumas propostas que foram acatadas - por exemplo,
a proposta de passar o patamar do quilowatt de 30 para 90 foi acatada.
Quanto ao IPVA, temos várias objeções a fazer, e não aceitaremos esse
projeto da forma como está. Mas estamos seguindo, aqui, um compromisso.
Assim, acho que o Deputado Anderson Adauto deveria dirigir o seu pedido
em primeiro lugar aos Deputados do PMDB.

Exatamente. Porque, no PT, estamos com um compromisso, e vamos
estar aqui naquilo que for correto; quanto ao que não for vamos votar contra.
Por exemplo, a questão da COPASA e a questão do IPVA, com as quais não
concordamos da forma como postas. Quanto a esse projeto das taxas
judiciárias, nós o acompanhamos, e o que achamos importante é que não
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houve aumento. Então, acompanhamos esse projeto com muito cuidado e
carinho, e é por isso que estamos agindo dessa maneira.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Andersori Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, longe de
mim, é claro, querer causar constrangimento ao Presidente ou à Bancada do
PT aqui presente. Só tenho receios, porque existe - e isso não se pode negar
- um pacote com um conjunto de projetos que aumentam taxas, impostos e
tarifas. E esse projeto será votado ou não. Então, como o Governo tem
prazo até o dia 31 de dezembro, se houvesse uma ação mais consistente de
alguns partidos que fazem parte desta Casa, poderíamos, pela primeira vez,
montar efetivamente um processo de obstrução e atingir os resultados
perseguidos. Ou seja, não teríamos em Minas, neste ano, esse presente que
o Governador envia para a Assembléia e que atinge a todos os mineiros, que
é o aumento de impostos. Não teríamos isso. Então, não quero constranger
ninguém, de forma alguma. Procurei ter um pouco de coerência, pois solicitei
que o Presidente tomasse um café com os Deputados do PT e, ao mesmo
tempo, solicitei que os dois Deputados do PMDB - o Deputado José Henrique
e o Deputado Geraldo Rezende - também pudessem nos emprestar o seu
apoio, para dar consistência à minha solicitação, para que ela pudesse ser
defensável junto ao PT.

Não quero, de forma alguma, polemizar com o PT. Mas percebemos que a
imprensa que cobre a Assembléia, que conhece todos os procedimentos
regimentais, está observando que, mesmo votando contra, não fazendo
obstrução, esses Deputados estão facilitando a aprovação do conjunto de
projetos que aumentam impostos no Estado de Minas Gerais. E tenho
apenas um receio.Não quero acusar ninguém de absolutamente nada. Estou
apenas constatando o que a imprensa já começou a observar. A imprensa
que cobre a Assembléia conhece todos os procedimentos regimentais e sabe
que não basta votar contra um projeto, principalmente no final do ano,
quando teríamos reais condições de impedir o aumento de impostos em
Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 10, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E 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 40 Deputados; nenhum Deputado votou

contra; houve 2 votos em branco, totalizando 42 Deputados. Portanto, está
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ratificada a aprovação da Emenda n° 10. Em votação, a Emenda n° 11,
destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Com a palavra, o Deputado
Ermano Batista, para encaminhar a favor.

O Deputado Emiano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sou
favorável ao projeto como um todo e às emendas, em particular,
principalmente a n° 11. Mas aproveito a oportunidade para fazer referência â
declaração do Deputado Anderson Adauto, quando ele se referia à Emenda
n° 3. Disse que havia no projeto uma pérola. E se expressou em tom
pejorativo criticando as expressões "incompetência" e "incompetente". Quero
dizer ao nobre Deputado que a incompetência aqui não significa juízo
incapaz. Eu me refiro a isto porque Deputados do Plenário quiseram se
levantar, o que não foi possível em razão de não se poder pedir aparte.
Também vi escrivães, que conhecem a matéria, se arrepiarem lá nas
galerias. A incompetência, no caso, não é incapacidade, é não poder fazer
em razão da jurisdição. Escrivão incompetente, no caso, não é aquele
incapaz, mas o que não tem jurisdição no local do serviço a ser executado.

Um casal vem a Belo Horizonte e contrata o casamento em um Cartório.
Na instrução do processo, verifica-se que residem em Betim. Então, o
escrivão competente é o escrivão de Betim. O de Belo Horizonte é
incompetente para realizar o serviço, embora ele seja capaz de fazê-lo,
porque tem conhecimento da matéria, entende do assunto.

Então, relativamente a esse episódio, a crítica, ou melhor, a gafe, a falha,
ou a incompetência, no sentido que o Deputado entendeu não é do autor da
matéria, mas do crítico, "data venia".

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar contra, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - No Direito, tudo depende da interpretação
que damos. A minha interpretação foi aquela e eu a mantenho. Qual é a

?	emenda, Sr. Presidente?
O Sr. Presidente - Emenda n° 11, Sr. Deputado.
O Deputado Anderson Adauto - Muito obrigado. Por meio da . Emenda n°

11, solicita-se que seja suprimido o inciso Xl, do art. 29. Art. 29 - "Para a
; prática de atos a seu cargo, o Oficial de Registro de Títulos e Documentos

Civis das Pessoas Jurídicas observará o seguinte:". Este é o "caput" do
artigo, e na emenda solicita-se que seja suprimido o inciso XI. O inciso Xl

'	diz: "Na seção de quotas de pessoas jurídicas, será considerado o valor da
transferência, ainda que superior ao valor nominal das quotas".

Por meio da emenda, então, solicita-se que esse inciso seja suprimido. Ao
mesmo tempo, quero aproveitar a oportunidade, assim como solicitei a

g	oportunidade da vez anterior, fazendo um apelo da tribuna, depois descendo,
fazendo um apelo formal aos dois Deputados da nossa bancada, que estão
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ajudando a dar "quorum", para que a minha solicitação tenha realmente força
junto ao Presidente do PT.

Quero, agora, aproveitar, pois chegou às minhas mãos, pela nossa
assessoria, a observação de que não existe distribuição de registro, muito
menos a redistribuirão que o art. 169 da Lei n°6.015, de 1978, que trata de
registros públicos traz.

Então, acredito que, talvez, pudéssemos ter novamente o nobre Deputado
que me antecedeu e que justificou uma das questões levantadas no Plenário
da Assembléia, para justificar a próxima, nessa mesma colocação que
chegou até aqui, por parte da nossa assessoria.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 11, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada a emenda.

O Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E 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" 41 Deputados; votou em branco 1

Deputado, e nenhum Deputado votou contra, totalizando 42 Deputados. Está
ratificada a aprovação da Emenda n° 11. Em votação, a Emenda n° 12,
destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Com a palavra, para
encaminhar a favor, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa
emenda foi apresentada, apreciada e discutida na Comissão. O parecer é
favorável e encaminhamos pela sua aprovação.

O Sr. Presidente - Para encaminhar contra, com a palavra, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto' - A Emenda n° 12 solicita que se dê ao art.
30 a seguinte redação: Vou ler como era o art. 30, originalmente: "Incorrerá
em falta grave, punível de conformidade com a lei em vigor, o Tabelião ou
registrador que infringir as disposições desta lei ou suas tabelas". Esse
artigo, no original, é muito interessante, porque diz que "incorrerá em falta
grave, punível em conformidade com a legislação em vigor, o Tabelião ou
registrador que infringir as disposições dessa lei ou suas tabelas". Na
emenda, solicita-se que se dê ao artigo a seguinte forma: "Será punido, em
conformidade com a legislação em vigor, o tabelião ou registrador que
infringir as disposições desta lei".

Gostaria de pedir desculpas ao relator, realmente sei que ele não tem
relações próximas com dono de cartório, mas o principal desse art. 30 é a
possibilidade de se enquadrar os tabeliães. Esse projeto, que no seu todo é
ruim, e por isso votamos contra, pelo menos no art. 30, procura enquadrar os
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tabeliães, porque sabemos que eles constantemente costumam infringir suas
tabelas. Então, no meu entendimento, a redação original do art. 30 é muito
maior. Ela diz o seguinte: "incorrerá em falta grave, de conformidade com a
lei em vigor, o tabelião que infringir as disposições desta lei ou suas tabelas".

No entanto, na emenda, ele simplesmente exclui a tabela. Estamos num
processo de obstrução e, nesse caso específico, gostaria de chamar a
atenção dos Deputados para a importância do artigo que estava no projeto
original.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 12, destacada, que recebeu o
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam, permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

• Deputado Anderson Adauto - Solicito a verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem os seus lugares.
- Procede-se â verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram"sim" 39 Deputados; votou "não" 1 Deputado;

houve 1 voto em branco, totalizando 41 Deputados. Está ratificada a
aprovação da Emenda n° 12. Em votação, a Emenda n° 13, destacada, que
recebeu parecer pela aprovação. Com a palavra, o Deputado Péricles
Ferreira, para encaminhara favor.

O Deputado Péricles Ferreira - Queremos informar ao ilustre Presidente e
aos nobres Deputados que somos favoráveis à aprovação da referida
emenda.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto, para
encaminhar contra.

O Deputado Anderson Adauto* - Na Emenda n° 13, solicita-se que seja
dada nova redação ao art. 31 do projeto original. Realmente, iniciamos um
processo de obstrução, mas, depois, vamos conhecendo o projeto com mais
detalhes e começamos, realmente, a prestar mais atenção. O art. 31 veio
com a seguinte redação original; "Sem prejuízo de outras penalidades
previstas em lei, o Registrador que receber emolumentos indevidos ou
excessivos é obrigado à restituição e incorrerá em multa equivalente ao
dobro do seu valor, imposta pelo Juiz Diretor do Foro, de oficio ou a
requerimento do interessado". Prestem a atenção. Vou ler novamente: "Ari.
31 - Sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, o Registrador que
receber emolumentos indevidos ou excessivos é obrigado a restituição e
incorrerá em multa equivalente ao dobro do seu valor, imposta pelo Juiz
Diretor do Foro, de ofício ou a requerimentos do interessado." Vamos, agora,
ver como foi aceita pelo relator a nova versão desse artigo, e todos sabem o
que acontece por esse interior afora com relação a donos de cartório. "Art. 31
- Sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, o Registrador ou o
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Tabelião que receber emolumentos indevidos ou excessivos é obrigado à
restituição do valor igual ao dobro do que for pago em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, e incorrerá em multa de mesmo valor,
imposta pelo Diretor do Foro, de ofício ou a requerimento do interessado".

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n o 13, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.). Aprovada.

O Deputado Anderson Adauto - Peço a verificação da votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E 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" 39 Deputados, nenhum Deputado votou

contra, houve 2 votos em branco, totalizando 41 votos. Está ratificada a
aprovação da Emenda n° 13.

Questão de Ordem
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, a votação não tem sido feita

pelo processo eletrônico. Por que a verificação tem que ser feita pelo painel
eletrônico? Não entendo isso.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado José Bonifácio que
as votações são feitas pelo painel eletrônico, de acordo corri o Regimento
Interno.

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

uma hora.
Em votação, a Emenda n° 14 destacada, que recebeu parecer pela

aprovação. Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto, para encaminhar
contra.

O Deputado Anderson Adauto* - Na Emenda n° 14 solicita-se também que
seja modificada a redação do art. 37. Ela coloca no art. 37 o projeto
originalmente encaminhado pelo Governador do Estado: "Considera-se folha
para efeito de cobrança de emolumentos a manuscrita ou a datilografada
que tiver 25 linhas, com o mínimo de 30 toques, não se incluindo os acentos
gráficos".

A proposta agora é a do § 40 do art. 37: "As rasuras e as emendas de
qualquer documento ou papel serão ressalvadas pelo Tabelião ou
Registrador antes do seu encerramento". A proposta acolhida pelo relator é a
seguinte: "As rasuras e as emendas de qualquer documento ou papel serão
ressalvadas pelo Tabelião, pelo Registrador ou pelo substituto, antes do seu
encerramento".

Nesse artigo, vejo uma questão interessante, tanto na proposta original



413
quanto na do relator, porque ambas ignoram a existência do computador.
Realmente, o documento não podia ter rasura, mas era datilografado nas
máquinas manuais pesadas daquela época, que deixavam marcado o
documento quando havia um erro. Então, havendo um erro, colocava-se
uma vírgula e escrevia-se "digo", dando continuidade ao documento. Parece-
me que hoje, com o computador, os erros cometidos nas certidões podem
perfeitamente ser deletados, sem a necessidade disso aqui. Parece-me,
então, que isso foi visto de forma arcaica, quando ainda se utilizava a
máquina de escrever.

Então, Sr. Presidente, exatamente por isso, fizemos o encaminhamento
contra, com a observação que acabamos de expor.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 14, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

• Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E 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" 39 Deputados e nenhum Deputado votou

contra; houve 1 voto em branco; totalizando, assim, 40 votos. Está ratificada
a aprovação da Emenda n° 14. Em votação, a Emenda n° 15, destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Com a palavra, para encaminhar a
favor, o Deputado Ermano Batista.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sou
favorável à emenda, porque ela melhora em muito o conteúdo do projeto,
mas gostaria de aproveitar a oportunidade para comentar a solicitação feita
pelo Deputado Anderson Adauto.

Ele não teve êxtase na tribuna ao referir-se à inexistência de distribuição.
Ficou, sim, inebriado criticando a expressão "incompetência". O sentido que
ele quis dar ao termo "incompetência" não revela falha do autor do projeto,
mas do crítico.

• Sr. Presidente - Para encaminhar contra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto* - Se eu conseguisse fazer o Deputado que

me antecedeu gastar ainda mais tempo na tribuna para demonstrar seu
saber jurídico, juro aos senhores que eu iria insistir ainda mais pelo
prolongamento do tempo para a discussão desse projeto, que é realmente
muito interessante.

A Emenda n° 15 solicita que se dê ao § 40 do art. 37 a seguinte redação:
"Aquele que não afixar a tabela de emolumentos nas dependências do
serviço incorrerá na multa da tabela do anexo único desta lei, aplicada pelo
Diretor do Fórum, e terá a destinação prevista nesta lei".



414
A solicitação que fazemos da emenda destacada traz a seguinte linha:

"Aquele que não fixar a tabela de emolumentos nas dependências do serviço
incorrerá na multa prevista na tabela do anexo" - só tira a palavra 'único'-
"desta lei, aplicada pelo Diretor do Fórum, e terá a destinarão prevista nesta
lei".

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 15, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

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

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que
ocupem os seus lugares.

- Procede-se á verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados; votou "não" 1 Deputado;

em branco 1 Deputado; totalizando 39 Deputados. Está ratificada a
aprovação da Emenda n° 15. Em votação, a Emenda n o 16, destacada, que
recebeu parecer pela rejeição, salvo subemendas. Com a palavra, para
encaminhar contra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, sou contra.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a favor, o Deputado

João Batista de Oliveira. Com a palavra, para encaminhar a favor, o
Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - A Emenda n° 16 solicita seja dada aos
arts. 39 e 40 e ao anexo do projeto a redação que se segue, acrescentando-
se o seguinte art. 41:

"Art. 39 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais lançados
em livros de notas e em livros de registros públicos praticados pelos
Tabeliães de Notas, Tabeliães de Protesto de Títulos, Oficiais de Registro de
Imóveis, Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas
Jurídicas e Oficiais de Registro de Distribuição de Protestos será acrescido
de 33,33%, percentual este que restituirá receita adicional a ser empregada
na forma do art. 41".

Depois vem o art. 40, antes do art. 41: "O valor total dos emolumentos por
atos extrajudiciais lançados em livros de registros públicos praticados pelos
Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, e de interdições e tutelas,
bem como os praticados pelos Juizes de Paz, será acrescido de 20%,
percentual este que constituirá receita adicional a ser empregada na forma
do art. 41".

O art. 41 diz que a distribuição da receita adicional a que se referem os
arts. 39 e 40 observará o seguinte: "1 - 90% destinar-se-ão ao atendimento
das despesas com pessoal, outros custeios e capital do Tribunal de Justiça
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do Estado, como antecipação de parte de duodécimos a que se refere o art.
162 da Constituição do Estado". É, então, aquele artigo da Constituição que
queremos modificar com a Emenda à Constituição n o 50.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 16, destacada, que recebeu
parecer pela rejeição, salvo subemendas. Em votação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

• Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E 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 anão 36 Deputados; nenhum votou a favor, e

votaram em branco 2 Deputados, totalizando 40 Deputados. Portanto, está
ratificada a rejeição da Emenda n° 16.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, ontem, o Deputado Anderson

Adauto, sob a Presidência do Deputado Romeu Queiroz, ao fazer uma
declaração de voto, afirmou que se havia abstido de votar, O Presidente,
corretamente, impediu que ele fizesse a declaração, porque quem se
absteve não votou em nada. Ato contínuo, afirmou que, se quisesse impedir
o "quorum", teria de registrar o voto em branco.

O que estou vendo é que essa afirmação de ontem está induzindo
Deputados, em processo de obstrução, ao erro, porque eles estão
registrando voto em branco. E está também induzindo esta Presidência ao
erro porque o voto em branco está sendo computado. Havia 40 votos no
painel, quando, na realidade, deveriam ser 38. Assim, ontem, a questão
deve ter sido respondida de modo errado pelo Presidente Romeu Queiroz. E
acho que o correto seria estabelecermos agora uma regra definitiva, pois não
podemos ficar à mercê da posição de quem preside. Precisamos ter regras
claras. O Regimento existe para isso, para proteger o direito de quem
obstrui. O PT não está obstruindo hoje, mas já usamos esse processo de
obstrução durante três anos. Por isso quero que as regras sejam claras,
porque iremos 'usar, novamente, esse processo. A decisão da maioria da
Bancada foi pela não-obstrução, e este Deputado se submete a essa
decisão, mas não posso admitir que uma questão levantada ontem tenha
hoje uma outra configuração. É preciso termos uma definição do que
representa o voto em branco. Na legislação eleitoral anterior, o voto em
branco era considerado como voto. A nova lei eleitoral, de alguma forma,
retirou os votos em branco do cálculo do coeficiente eleitoral.

No nosso entendimento, o voto em branco não é considerado como voto.
O nosso Regimento Interno, no seu antepenúltimo artigo, estabelece
claramente que se aplicam subsidiariamente os procedimentos que se tem
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na Câmara Federal. Ontem, discutimos com um Deputado Federal no
sentido de que lá, mesmo estando presente em Plenário, quando a votação é
eletrônica, o Deputado não precisa necessariamente votar. Ele não fica
impedido ou obrigado a votar. Estamos tendo duas interpretações do
Regimento Interno. Trata-se de uma questão fundamental para se pensar a
questão do 'quorum".

Outra questão que quero levantar - vou abordar todas as minhas questões
de ordem, a respeito do processo de votação, aproveitando o tempo que me
resta - é sobre o voto do Presidente. O Regimento Interno é claro ao
determinar que o voto do Presidente só é válido na votação secreta. Várias
vezes, tivemos 38 votos, e V. Exa. e também o Presidente Romeu Queiroz
já se consideravam o 390 para completar o "quorum". Como fica a situação
do voto do Presidente? Precisamos tirar uma nova objetiva. Hoje o PT não
obstrui, não está em processo de obstrução, mas amanhã, certamente,
estará obstruindo certas votações, porque acredito que continuaremos sendo
oposição à política neoliberal, seja das Gerais, seja do Planalto. Achamos
que o Presidente só deve votar em votação secreta. Não se deveria contar o
seu voto no processo de cálculo do "quorum". Assim, em várias situações,
tivemos muitos momentos em que os 39 votos foram atingidos pelo voto do
Presidente.

A terceira questão se refere ao processo de votação secreta. O Regimento
Interno é claro ao dizer que o processo de verificação deve ser o retrato fiel,
ou seja, uma fotografia do momento do Plenário. O que tem acontecido? Há
os 15 segundos regulamentares, mas vários Deputados estão entrando em
Plenário após o processo de verificação de votação. Acho até que V. Exa.
não teria condição de controlar essa situação, mas a assessoria da Mesa - e
eu pediria ao Eduardo que prestasse atenção, para indicar ao Presidente os
Deputados que entram ao Plenário posteriormente. Porque estamos tendo
um processo viciado. Perguntaria: no dia de amanhã - porque o PT vai
continuar como oposição aos aumentos de impostos e à política neoliberal,
que quer penalizar o povo e o trabalhador-, vamos argüir essa questão, e o
Presidente da reunião vai alegar que há uma práxis e que, a partir dela,
porque o Regimento Interno também fala dela, vai tomar a mesma
conclusão a que chegou agora?

Acho que todo Deputado tem o direito ideológico de ser Governo - e aqui
está o grande Líder do Governo, Deputado Péricles Ferreira, que
pessoalmente acho que tem uma grandeza tal, que deve ser preservada.
Disse a S. Exa. que não é de agora essa minha impressão do Deputado. Há
três anos eu o tenho em grande consideração. Mas não podemos admitir que
quem é do Governo não fique em Plenário.
Afinal de contas, há Deputado que apóia o Governo por convicção, porque
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concorda com a política neoliberal. Ontem, achei inclusive corajosa a
declaração do Deputado Miguel Martini, assumindo a questão dos aumentos
dos impostos. Trata-se de um Deputado que vota com a maior consciência
pela privatização. Ele tem convicção de sua posição. Mas há outros
Deputados que votam com o Governo, talvez por um problema de não saber
ser oposição. Talvez seja até uma doença, ou seja, por uma compulsão de
"governite aguda", em que não se consegue ser contra o Governo. A esse
terceiro bloco, que não consegue ser contra o Governo, quanto ao ato de ser
do Governo e o ato de apoiar o Govemo, peço que, pelo menos, façam o
esforço de ficar sentado aqui.

Há ainda um terceiro e último bloco, que apóia o Governo porque o
Governo de Minas Gerais é generoso. A partir do primeiro Governo Hélio
Garcia, ele estabeleceu na Casa o tal do "blocão" de reogamização
democrática, e a relação entre Executivo e Legislativo passou a existir na
Assembléia num novo patamar.

E o Governo passou a ser generoso com esse terceiro bloco, que trabalha
e acredita na generosidade do Governo; ele deve ficar aqui, sentado, não
deve ir lá, para fora. Aconselho ao Líder do Governo que feche a cantina.
Estamos engordando muito, pois estamos indo demais até lá. Essa cantina é
uma tentação. A gula é um pecado, e pecado é resolvido pelo Corregedor.
Fechando a cantina, talvez tenhamos a presença desse terceiro grupo de
parlamentares.

Penso que essas três questões que levanto, que estão para a Mesa
apreciar, são fundamentais, importantes e sérias e devem ser resolvidas.
Hoje o PT não obstrui. Quem o faz são o PMDB e o PDT do Raul Lima Neto.
Quero que o momento em que o PT estiver obstruindo, em que estivermos
usando o direito da minoria de obstruir, de fazer valer o Regimento Interno,
de fazer obstrução, e obstrução é pressão, faz parte do processo
democrático, seja respeitado. Através da obstrução, buscamos um consenso,
um acordo, um ganho para a sociedade. Nesse sentido, quero solicitar que
as três questões levantadas, a do voto em branco, a de o Presidente contar o
"quorum" e a da fotografia do momento, sejam observadas quando
estivermos obstruindo. Acho que é uma norma correta. Vamos estar
regulando, realmente, o processo de votação. Acredito que a resposta de V.
Exa. vai transformar essa norma em duradoura, em permanente para outros
processos.

O Sr. Presidente - A Presidência, respondendo à questão de ordem do
Deputado Durval Angelo, informa que o voto em branco é válido. O
Deputado não erra quando vota em branco. É uma opção do Deputado. A
presença do Presidente é contada. A Presidência apenas contou a sua
presença, não o seu voto. 0 resultado do painel é considerado válido.
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O Deputado Arnaldo Penna - Vou fazer uma pequena observação que

complementa a colocação do Deputado Durval Angelo. Parece que ele se
esqueceu de um quarto bloco, formado por Deputados que são oposição por
serem Oposição e sempre o serão. Quando chegam ao Governo, não o
sabem ser, continuam sendo Oposição.

Realmente, é preciso observar o momento em que se faz a votação, para
que se apure a presença. Estamos vendo os Deputados Antônio Júlio, Paulo
Pettersen e Anderson Adauto. Eles estão no Plenário na hora da votação,
mas não registram seus votos. Por isso, não estão sendo contados os seus
votos.

O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 16, que
recebeu parecer pela rejeição. Com a palavra, para encaminhar contra, o
Deputado Emiano Batista.

O Deputado Ermano Batista - A comissão foi muito infeliz, quando optou
pela rejeição dessa emenda. Por isso, o meu encaminhamento é contra o
parecer.

Mas aproveito a oportunidade para dizer ao Deputado Durval Angelo, que
estava muito entusiasmado, que ele se referiu de maneira pejorativa, mas
equivocada, àqueles que são governo. Essa questão de ser governo não é
um ato de vontade isolada, mas o reflexo da vontade do povo. Ele também
quis ser governo. Lançou seu candidato, mas o povo o rechaçou, preferindo
escutar a nossa mensagem, eleger o nosso candidato e nos colocar no
Governo, condenando-o à Oposição.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a favor, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - A Subemenda n° 1 à Emenda n° 16 ao
Projeto de Lei n° 1.549197 solicita que se dê aos arts. 39 e 40 a redação que
se segue, acrescentando-se ainda o art. 41. Então, corno os arts. 39 a 41 do
projeto inicial foram rejeitados pelo Plenário, ela foi apresentada na forma de
subemenda. (- Lê:)

"Art. 39 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais lançados
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 de Documentos e Civis das
Pessoas Jurídicas e Oficiais de Registros de Distribuição de Protestos será
acrescido de 33,33%, percentual este que constituirá receita adicional a ser
empregada na forma do art. 41.

Art. 40 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais, lançados
em livros de registros públicos, praticados pelos Oficiais de Registro Civil
das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, bem como os praticados
pelos Juizes de Paz, será acrescido de 20%, percentual este que constituirá
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receita adicional a ser empregada na forma do art. 41.
Art. 41 - A distribuição da receita adicional a que se referem os alt. 39 e

40 integrará o orçamento fiscal como recursos ordinários livres." Então
modifica, por inteiro, a proposta inicial. Esse é o teor da Subemenda n° 1 à
Emenda n°16 ao Projeto de Lei n°1.549/97.

O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 16, que
recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

• Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado, votaram "não" 29 Deputados;

votou em branco 1 Deputado, totalizando 31 Deputados. Com a presença de
7 Deputados em comissões e com a Presidência, registramos a presença de
39 Deputados. Portanto, está ratificada a rejeição da Subemenda n° 1 à
Emenda n° 16. Em votação, a Subemenda n° 2 à Emenda n° 16, que
recebeu parecer pela rejeição. Para encaminhar contra a emenda, com a
palavra, o Deputado Erniano Batista.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, manifesto-me contra a
Subemenda n° 2 e convido os Deputados a me acompanharem nesta
decisão.

• Sr.Presidente - Para encaminhar a favor, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto* - A Subemenda n° 2 à Emenda n° 16 ao

Projeto de Lei n° 1.549197 trata do § 30 do art.41. Ela solicita que se
acrescente ao art.41, criado pela Emenda n° 16, o seguinte § 31. (- Lê:)

"O valor do repasse mensal a ser feito às entidades civis, a que se refere
o inciso II, não poderá ultrapassar o valor do mês correspondente no ano de
1997". Então, o arL41, criado pela Emenda n°16, diz o seguinte. (- Lê:)

"A distribuição da receita adicional a que se referem os art. 39 e 40
observará o seguinte: 1- 90% destinar-se-á ao atendimento das despesas
com pessoal, outros custeios e capital do Tribunal da Justiça do Estado,
como antecipação de parte do duodécimo a que se refere o art. 162 da
Constituição do Estado; 2- 10% serão distribuídos conforme os seguintes
percentuais: a) 5% para a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de
Minas Gerais; b) 1,375% para a Associação dos Magistrados Mineiros; c)
0,75% para a Associação dos Serventuários de Justiça; d) 1,375% para a
Associação Mineira do Ministério Público; e) 0.25% para a Associação dos
Juizes de Paz do Estado de Minas Gerais; f) 0,5% para o Instituto dos
Advogados do Estado de Minas Gerais.

0 Sr.Presidente - Em votação, a Subemenda n° 2 à Emenda n° 16, que
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recebeu parecer pela rejeição. Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada a Subemenda n° 2 à
Emenda n° 16.

• Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "não" 36 Deputados; houve 1 voto "sim" e 1

voto em branco, totalizando 38 Deputados. Com a presença do Presidente,
39 Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Subemenda n° 2 à
Emenda no 16. Em votação, a Subemenda n° à Emenda n° 16, que
recebeu parecer pela rejeição. Com  a palavra, para encaminhar contra, o
Deputado Miguel Martini.

• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, mais uma vez, sou contrário.
• Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a favor, o Deputado

Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto* - Qual é a subemenda, Sr. Presidente?
O Sr. Presidente - A Subemenda n°3 à Emenda n° 16.
O Deputado Anderson Adauto .. Certo. A Subemenda n° 3 à Emenda n° 16

ao Projeto de Lei n° 1.549197 solicita que seja acrescentada à Tabela 0.1 do
anexo único a que se refere o art. 43, com a redação dada pela Emenda n°
16, a seguinte Nota 4: "Nota 4 - A receita adicional prevista na letra b' do
item II será acrescida de 0,1% sobre o valor patrimonial que exceder à
quantia de R$105.090,00". Então, ela solicita que seja incluída essa Nota n°
4, que deverá ser acrescida dentro da redação dada pela Emenda n° 16, que
institui os arts. 39 e 40 ao anexo único do projeto a que se refere,
acrescentando-se ainda o art. 41. Então, ela acrescenta o art. 41, dentro do
qual se solicita que seja acrescentada a Subemenda n° 3 à Emenda n° 16 a
esse projeto de lei, que solicita seja acrescentada a Nota n° 4, que é a nota
que tivemos a oportunidade de ler anteriormente e que quer acrescentar
0,1% sobre o valor patrimonial que exceder à quantia de R$105.090,00.

O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n° 3 à Emenda n° 16, que
recebeu parecer pela rejeição. Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "não" 35 Deputados, nenhum votou "sim", e 1

votou em branco, totalizando 36 Deputados. A Presidência toma sem efeito
a votação, por falta de "quorum", e vai determinar a recomposição de
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"quorum". A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para a recomposição de "quorum".

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

"quorum" para votação. A Presidência vai renovar a votação da Subemenda
n° 3 à Emenda n° 16, que recebeu parecer pela rejeição. Em votação a
Subemenda no à Emenda no 16. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

• Deputado Anderson Adauto - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "não" 37 Deputados, 1 Deputado votou em

branco e nenhum a favor, no total de 38 votos. Com a presença do
Presidente, há 39 Deputados presentes. Portanto, está ratificada a rejeição
da Submenda n° 3 à Emenda n° 16. Em votação, a Subemenda n° 4 à
Emenda n° 16, que recebeu parecer pela rejeição.Com a palavra para
encaminhar contra, o Deputado Péricles Ferreira.

O Deputado PériclesFerreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, somos
contra a Subemenda n° 4.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a favor, o Deputado
Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Essa Subemenda n° 4 à Emenda n° 16 ao
Projeto de Lei n° 1 .549197 acrescenta à Tabela 4 do anexo único, a que se
refere ao art. 43, com a redação dada pela Emenda n° 16, a seguinte nota
final:

"Nota final quarta - A receita adicional prevista na letra "e" do item VI será
acrescida de 0,1% sobre o valor patrimonial que exceder à quantia de
R$105.090,00". Então, na verdade, a diferença básica entre as Subemendas
nus  e 4 é que esta também acrescenta à Tabela 4 do anexo único a que se
refere o art. 43, com a redação dada pela Emenda n° 16, a nota final n° 4. A
Emenda n° 3 acrescentava à Tabela 1 do anexo único a que se referia o art.
43, com a redação dada pela Emenda n° 16, a nota quatro. A nota quarta da
Subemenda n° 3 diz que a receita adicional prevista na letra "b" do item 2...
então troca-se, na Emenda n°3, a letra "b", do item 2. Agora, na Subemenda
n° 4, já entra, então, a receita adicional prevista na letra "e", não mais na
letra "b", como rezava a Subemenda n° 3, mas na letra "e" do item VI, que
será acrescida de 0,1% sobre o valor patrimonial que exceder à quantia de
R$1 05.090,00.Ou seja, os valores que foram mencionados tanto na
Subemenda n° 3 como na Subemenda n° 4 têm o mesmo valor. Ou seja, o
valor de R$105.090,00.
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O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n o 4 à Emenda n° 16, que

recebeu parecer pela rejeição. Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada a emenda.

• Deputado Anderson Adauto - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Srs. Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados. Votaram "não" 36

Deputados; em branco, 1 Deputado, totalizando 39 votos. Está, portanto,
ratificada a rejeição da Subemenda n°4 à Emenda n° 16.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Já estamos terminando esta sessão, vamos

entrar em uma outra e queria solicitar dessa Presidência que, ao invés de
fazermos a votação simbólica, fizéssemos toda a votação eletrônica,
evitando-se, assim, todo o processo de se estar sempre repetindo a
verificação.

O Sr. Presidente - O Presidente informa ao Deputado Miguel Martini que
foi feito o requerimento para votação nominal e ele foi rejeitado.

Em votação, a Subemenda n° 5 à Emenda n° 16, que recebeu parecer pela
aprovação. Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira, para
encaminhar contra a emenda.

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, caros Deputados e
Deputadas, gostaria de lembrar que essa Subemenda n° 5 â Emenda n° 16
trata da distribuição de percentual das taxas de emolumentos extrajudiciais
para entidades classistas: percentual para a Associação Mineira do Ministério
Público, para a Associação dos Magistrados Mineiros, para a Associação dos
Advogados, para o Instituto dos Advogados, para o Hospital do Advogado,
para os serventuários da justiça.

Gostaria de encaminhar contra essa subemenda e de pedir o apoio dos
Deputados para rejeitá-la, porque, no momento em que a Assembléia está
reunida votando uma matéria amarga, ou seja, o aumento de impostos para
todos os mineiros, não podemos conceder privilégios para algumas
categorias profissionais. Neste momento, se essa subemenda for rejeitada,
estaremos fazendo o princípio da igualdade com aquelas pessoas pobres
que vão amanhecer no dia 1 0 de janeiro tendo impostos novos a pagar. E
essas entidades, por essa subemenda, receberiam dinheiro para se manter.

Devemos retirar dos ricos também, já que estamos impondo um remédio
amargo para todas as pessoas de Minas Gerais, que em grande parte são
pobres. Então, gostaria de pedir apoio para rejeitar essa subemenda, para
que esta Casa possa fazer justiça de verdade. Já que vamos sacrificar uns,
não podemos privilegiar outros. E insustentável que o povo de Minas Gerais
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mantenha um hospital particular para a categoria dos advogados. E
insustentável que o povo de Minas Gerais mantenha uma colônia de férias
de Juizes e Promotores. Portanto, solicito o apoio dos Deputados para votar
pela rejeição da subemenda.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini, para
encaminhar a favor.

• Deputado Miguel Martini * - Encaminho a favor, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n° 5 à Emenda n° 16, que

recebeu parecer pela aprovação. Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

• Deputado Antônio Júlio - Peço a verificação da votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental.

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

a encerra, convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de
logo mais, às 14 e às 20 horas, dos dias 21 e 22, às 9, às 14 e às 20 horas, e
do dia 23, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a ordinária do dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia a ser
publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA soa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

As nove horas e trinta minutos do dia onze de dezembro de mil novecentos
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Arnaldo Penna, Jorge Hannas e Roberto Amaral (substituindo este ao
Deputado Ailton Vilela, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Arnaldo
Penna assume a Presidência e, havendo número regimental, declara aberta
a reunião e solicita ao Deputado AlIton Vilela que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Após, o Presidente avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei n°s 1.037196,
1.245 e 1.378197. Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se à 2 a Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s
1 .037/96, 1.245 e 1.378197 (relator: Deputado Arnaldo Penna). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela - Arnaldo Penna.
ATA DA 740 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
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FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas do dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Roberto Amaral, Durval Ângelo e José Braga, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Durval Angelo que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. Devido à ausência do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 1.512197, o Presidente
redistribui a matéria ao Deputado Roberto Amaral. Passa-se à V Fase da
Ordem do Dia. O Presidente informa que faz retirar da pauta os Projetos de
Lei n°s 1.478, 1.425, 1.548 e 1.549197, por não cumprirem pressupostos
regimentais. Com a palavra, o Deputado José Braga, relator do Projeto de
Lei n° 1.450197, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n°1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Logo após, o Deputado Roberto Amaral emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.512197 com a Emenda n° 1,
que apresenta. Colocado em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados por unanimidade. Passa-se à r Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, são aprovados os seguintes requerimentos: do
Deputado Durval Angelo, em que pede seja realizada, com o auxílio do
corpo consultivo desta Casa, auditoria que apure e discrimine a remuneração
mensal recebida pelos Conselheiros e pelos Auditores do Tribunal de Contas
do Estado no ano de 1997, bem como as parcelas que compõem a referida
remuneração (registra-se o voto contrário do Deputado Roberto Amaral a
este requerimento); do Deputado Ivair Nogueira, solicitando que o Projeto de
Lei n° 1.392197 seja apreciado em reunião conjunta desta Comissão e da
Comissão de Direitos Humanos; do Deputado Roberto Amaral, em que
solicita sejam convidados a participar dos trabalhos desta Comissão os Srs.
Hildeberto Santos Araújo, Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras
Contra a Seca - DNOCS -, e Renato Rebelo de Freitas, Engenheiro-Chefe do
DNOCS em Minas Gerais para prestarem esclarecimentos sobre a atuação
do referido Departamento no Estado de Minas Gerais; solicita, também,
sejam ouvidos representantes da COPASA-MG, da EMATER, da SUDENOR
e do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM - sobre a construção de
barragens e poços artesianos, bem como a disponibilidade de água no semi-
árido do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha; solicita, ainda, que o
Projeto de Lei n° 1.547197 seja apreciado em reunião conjunta desta
Comissão e da Comissão de Defesa do Consumidor; do Deputado Anderson
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Adauto, em que solicita sejam ouvidos os Srs. Romeu Scarioli, Presidente do
Centro das Indústrias da Cidade Industrial - CICI -; Luiz Otávio Possas,
Presidente do Sindicato da Indústria de Cerveja do Estado de Minas Gerais;
Rubens Lessa Carvalho, Presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais; Márcio Alves Martins,
Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado de
Minas Gerais; Severino Francisco Sobrinho, Presidente do SINDIFISCO, e
técnicos da Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual, a fim de
prestarem esclarecimentos para subsidiar a apreciação dos projetos
encaminhados a esta Casa pelo Governador do Estado; solicita, ainda, seja
convidado o Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - para
fornecer dados necessários à apreciação do Projeto de Lei n° 1 .547197.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral - José Braga - Anderson

Adauto.
ATA DA 773 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de dezembro

de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto e Antônio Andrade,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Esgotada a matéria destinada à l Parte da
reunião, a Presidência passa à 33 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado Antônio
Andrade procede à leitura de requerimento do Deputado Anderson Adauto,
em que solicita seja ouvido na reunião conjunta das Comissões de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária o Sr. Antônio
Cândido Martins Borges, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA -, que discutirá o Projeto de Lei n° 1.547197, do Governador do Estado.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
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Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade.

ATA DA 42a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Dimas Rodrigues, Ailton Vilela e Arnaldo Penna, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ailton
Vilela 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 Vilela os Projetos de Lei n°5 1.115, 1.310, 1.318,
1.319, 1.327, 1.351, 1.352, 1.355 e 1.356197, e ao Deputado Arnaldo Penna
os Projetos de Lei n°s 1.359, 1.361, 1.366, 1.368, 1.370, 1.371, 1.375, 1.382,
1.411 e 1.413197. Passa-se, a seguir, à fase de discussão e votação de
matérias de deliberação conclusiva das comissões. Discutidos e votados,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°s 1.115, 1.310, 1.316, 1.319, 1.327, 1.351, 1.352, 1.355 e
1.356197 (relator: Deputado Aílton Vilela); 1.359, 1.361, 1.366, 1.368, 1.370,
1.371, 1.375, 1.382, 1.411 e 1.413197 (relator: Deputado Amaldo Penna).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Wílson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna - Aílton Vilela.

ATA DA 95a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, Roberto Amaral, José Braga e Anderson Adauto, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Miguel Martini, declara abertos os trabalhos 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, informa que a
reunião se destina a ouvir os Srs Romeu Scarioli, Presidente do Centro das
Indústrias da Cidade Industrial - CICI -; Severino Francisco Ribeiro Sobrinho,
Presidente do SINDIFISCO, e Jorge Schrnidt, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Estado da Fazenda, que irão prestar esclarecimentos para
subsidiar a apreciação dos projetos recentemente encaminhados a esta Casa
pelo Governador do Estado. A Presidêncià convida-os a tomar assento à
mesa. Prosseguindo, a Presidência procede à leitura de fax do Sr. Rubens
Lessa Carvalho, Presidente do SINDIPAS, no qual justifica sua ausência à
reunião. Na fase de designação de relator, o Presidente procede à
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distribuição da matéria, cabendo o Projeto de Lei n 01.301197 ao Deputado
Antônio Roberto; o Projeto de Lei n 01.394197 ao Deputado Durval Angelo; o
Projeto de Lei n° 1.397197 ao Deputado José Braga, e o Projeto de Lei n°
1.396197 ao Deputado Roberto Amaral. Logo após, o Deputado Anderson
Adauto, autor do requerimento que motivou o convite, tece suas
considerações iniciais. A seguir, os convidados fazem detalhada explanação
sobre o assunto. O Presidente abre amplo debate entre os convidados e os
Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece aos convidados pelos valiosos subsídios
prestados à Comissão, agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga - Roberto Amaral - Gilmar

Machado - Ajalmar Silva.
ATA DA 913a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesste horas e trinta minutos do dia dezesseis de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini. Roberto Amaral, José Braga, Gilmar Machado,
Anderson Adauto e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Maun
Torres, por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão
supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado José Militão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, 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 reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Na
fase de designação de relator, o Presidente procede à distribuição dos
Projetos de Lei n°s 1.089197 ao Deputado Gilmar Machado; 1.469197 e
1.548197 ao Deputado Roberto Amaral e 1.549197 ao Deputado Ajalmar
Silva. Passa-se à la Fase da Ordem do Dia. Os Deputados Roberto Amaral e
Ajalmar Silva, cada um por sua vez, determinam a distribuição de avulsos de
seus pareceres. 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.

Saia das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Ângelo - Roberto Amaral - José Braga -

Sebastião Navarro Vieira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 1998

ATAS

ATA DA 2368 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20112197
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ata - Questão de ordem;
suspensão e reabertura da reunião - Requerimento do Deputado Amaldo
Perna; deferimento; questão de ordem; discurso do Deputado Ermano
Batista - 22 Parte (Ordem do Dia): Questão de ordem; suspensão e
reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.549197;
renovação da votação da Subemenda n° 5 à Emenda n o 16; questão de
ordem; rejeição; votação da Emenda n° 17; discurso do Deputado Anderson
Adauto; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; discurso do
Deputado Anderson Adauto; aprovação; votação da Emenda n o 41;
aprovação; votação da Emenda n° 42; discurso do Deputado Anderson
Adauto; rejeição; votação da Emenda n o 43; discurso do Deputado Anderson
Adauto; rejeição; votação das Emendas n°s 44 a 56; rejeição; votação da
Subemenda no 1 à Emenda n° 56; aprovação; votação das Emendas n°s 57
a 60; rejeição; votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 60; aprovação;
votação da Emenda n° 61; rejeição; votação das Emendas n°s 62 a 65;
aprovação - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.150197;
encerramento da discussão; votação; aprovação na forma do vencido em 10
turno - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.317197; votação do
projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno;
votação da Emenda n° 1; questão de ordem; leitura da Emenda n° 1;
aprovação; votação da Emenda n° 2; questão de ordem; leitura da Emenda
n° 2; aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.089197;
requerimento do Deputado José Maria Barros; deferimento; votação do
Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; votação da Subemenda n° 1 e
das Emendas n°s 2 e 3; aprovação - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de
Resolução n° 1.518/97; aprovação na forma do vencido em 1° turno com as
Emendas n°s 1 a 4 - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Resolução n°
1.554197; aprovação - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.223197;
leitura das Emendas n°s 1 a 5; requerimento do Deputado Arnaldo Penna;
deferimento; leitura dos arts. 7 0 e 90; votação do projeto, salvo emendas e
destaques; aprovação; votação do art. 70 ; rejeição; votação do art. 90;
rejeição; votação das Emendas n°s 1 a 5; aprovação - Votação, em 1 0 turno,
do Projeto de Lei n° 1.550197; questão de ordem; suspensão e reabertura da
reunião; discursos dos Deputados Durval Ângelo, Ronaldo Vasconcellos,
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Miguei Martini, Raul Lima Neto e Paulo Pettersen; inexistência de "quorum"
para votação; requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcelios;
deferimento; requerimento do Deputado Anderson Adauto; deferimento;
discurso do Deputado Anderson Adauto - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Ivo José - Mana Olivia - Adelmo Carneiro Leão -

Ajalrnar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósia Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Amaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - Luiz Femando Faria - Marco Régis -
Marcos Helénio - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Feri-eira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos
- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - 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.

ia Parte

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

anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, regimentalmente, solicito a
suspensão da reunião por 15 minutos para que possamos discutir
entendimentos em relação à pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo à questão de ordem apontada

pelo Deputado Durval Angelo, vai suspender a reunião por 15 minutos. Estão
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suspensos os nossos trabalhos.

- Suspende-se a reunião.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Arnaldo Penna, Líder do PMDB, que, na forma
regimental, solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos
termos do seu parágrafo único, transferi-Ia ao Deputado Erruano Batista. A
Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o prazo de 15
minutos.

Questão de Ordem
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, V. Exa. ficou de

fazer, em seguida à abertura, a verificação da votação anterior. Não deu
tempo para fazê-la, e a matéria não está vencida.

O Sr. Presidente - A Presidência, Deputado, ainda não entrou na 2 2 Parte
da reunião. Antes da 2a Parte, portanto, vamos dar a palavra ao Deputado
Ermano Batista, pelo art. 70. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos da reunião da manhã,
aproveitei o tempo de folga para despachar o expediente da Corregedoria.
Entre os processos e encaminhamentos que me foram dirigidos nessa
condição, apareceu uma carta-denúncia. E sobre ela que eu pretendo falar.
Recebi uma carta assinada por uma senhora residente na cidade de
Sobrália, onde não fui votado; não menciono o nome para evitar maiores
dissabores.

O conteúdo revela que ainda existe mandatário de caráter deformado que
insiste na retaliação e na perseguição àqueles que, democraticamente, se
opõem a ele. O que essa senhora me trouxe e repasso aos senhores é tão
cruel e repugnante, que faria corar o mais empedernido dos coronéis do
período colonial.

Vou proceder á leitura da carta, omitindo, pelas razões que mencionei, o
nome da revoltada e sofrida missivista.(- Lê:)

Sobrália, 9 de dezembro de 1997.
Prezado Sr. Deputado Ermano Batista,
O motivo desta carta é um desabafo e também esperança de soluções

para nós, que somos humildes e sofridos aqui, na cidade de Sobrália.
Como é do seu conhecimento, o nosso querido amigo Dr. Roberto Marcos

Badaró foi derrotado politicamente nas eleições passadas, e, por causa deste
desastre, o atual Prefeito, Dr. Roberto Moreira Rodrigues, é perverso
conosco, os eleitores que nele não votamos, e, entre as maldades praticadas
por ele, estão o corte de remédios receitados pelo médico Dr. Roberto M.
Badaró, que nos atende através de uma entidade formada por nós mesmos.
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Os pacientes vão ao posto de saúde em nossa cidade, e lá são barrados
pelos funcionários, alegando aviarem receitas só dos médicos da Prefeitura,
indicados pelo próprio Prefeito. Se existe lei que proíbe a entrega de
remédios de um médico particular, como o Dr. Roberto M. Badaró, sendo a
população carente e necessitada, como ficaria o Prefeito perante esta lei se
houver casos de o enfermo estar entre a vida e a morte e o remédio
receitado ser de extrema necessidade para o alívio do seu mal?

Não estão sendo também liberados os exames de laboratório se o pedido
for feito pelo Dr. Roberto M. Badaró, alegando existir a mesma lei que proíbe
a liberação dos remédios."

Sendo verdade esta denúncia (não temos, pelo menos por enquanto,
porque duvidar, dado o estilo sincero da remetente), providências terão que
ser tomadas pela Secretaria da Saúde para impedir os efeitos do arbítrio
mórbido e irresponsável. Por esta razão, solicito que acompanhe este
pronunciamento oficio ao Dr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, vazado nos
seguintes termos. (- Lê:)

"Sr Secretário:
Denúncia formulada ao Deputado que este subscreve, cujos fundamentos

estão expostos, dão conta de que o Prefeito Municipal de Sobrália está
dando tratamento preferencial aos usuários do SUS em seu município.

Solicitamos a V. Exa. determinar a investigação do fato denunciado e
tomar as providências para cessar os efeitos de tais procedimentos."

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, eu pediria vênia e

escusas a V. Exas., aos assessores e até aos Deputados, pois as últimas
ações para o acordo entre as lideranças estão para acontecer. Solicitaria a V.
Exa., então, que suspendesse a reunião por 5 minutos.

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

5 minutos, atendendo ao pedido do Deputado Ronaldo Vasconcellos. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

- Suspende-se a reunião.
Reabertura da Reunião

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

• Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em V turno, do Projeto de
Lei n.° 1.549197, do Governador do Estado, que dispõe sobre a contagem, a
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cobrança e o pagamento de emolumentos remuneratórios dos serviços
extrajudiciais e dá outras providências. A Presidência vai renovar a votação
da Subemenda no 5 à Emenda n° 16, a qual recebeu parecer pela
aprovação.

Questão de Ordem
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, como essa foi uma

votação que causou uma certa confusão, gostaria de voltar a falar sobre o
assunto, para informar aos colegas Deputados que essa emenda é pela
aprovação e que eu estou encaminhando pela rejeição, porque a emenda
garante, por mais um ano, recursos para o Hospital dos Advogados, a
Associação dos Magistrados e o Ministério Público, da ordem de
R$500.000,00 por mês.

Se estamos votando aumento de imposto para toda a sociedade, temos de
dar exemplo e revogar o privilégio dessas categorias profissionais. Solicito
aos Srs. Deputados que votem "não" na recontagem, para que possamos
estabelecer justiça para todos.

O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n° 5 à Emenda n° 16, que
recebeu parecer pela aprovação. Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. (-Palmas.) Em
votação, a Emenda n° 17, destacada, que recebeu parecer pela aprovação.
Em votação. Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.

• Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Questão de Ordem

• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V.
Exa. que suspendesse a reunião por 2 minutos para que eu tenha uma
conversa com o Líder do Governo.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Perfeitamente, a Presidência vai suspender mais uma

vez a reunião por 2 minutos, atendendo solicitação do Líder do PMDB,
Deputado Anderson Adauto. Estão suspensos nossos trabalhos.

- Suspende-se a reunião.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Com  a palavra, para
continuar a encaminhar, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - A Emenda n° 17 solicita que seja
suprimido o art. 44 do projeto original. Diz o art. 44: "Para o cumprimento do
disposto nesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar no exercício de 1998, até o valor de R$50.000.000,00,
observadas as determinações da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964".



a

433
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos encaminhando favoravelmente à

Emenda n° 17, que solicita a supressão do art. 44, exatamente porque, no
nosso entendimento, não é justo, não é correto, antes de termos
conhecimento pleno de como será o orçamento e antes da votação do
referido orçamento de 1998, já abrirmos um crédito suplementar da ordem
de R$50.000.000,00. Então, somos favoráveis á emenda por não
concordarmos com a abertura prematura de crédito suplementar já da ordem
de R$50.000.000,00 para o orçamento do ano que vem, sobre o qual ainda
nem iniciamos o processo de votação no Plenário. Por isso, somos
favoráveis à Emenda n° 17 e contra o art. 44 e estamos aqui para fazer a
defesa da Emenda n° 17, que tem por objetivo suprimir o art. 44 do Projeto
de Lei n° 1.549.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 17, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada - Votação da Emenda
n° 41, destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Em votação, a
emenda. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 42, destacada, que recebeu
parecer pela rejeição. Em votação, a emenda. Para encaminhar
favoravelmente à Emenda n° 42, com a palavra, o Deputado Anderson
Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - A Emenda n° 42 ao Projeto de Lei n°
1.549197 solicita que se dê ao art. 39 a seguinte redação: " O valor dos
emolumentos por atos extrajudiciais de qualquer natureza, lançados ou não
em livros de notas e em livros de registros públicos praticados pelos
tabeliães de notas, tabeliães de protestos e títulos, oficiais de registros de
imóveis, tabeliães de registro de títulos de documentos civis das pessoas
jurídicas e oficiais de registro de distribuição de protestos serão acrescidos
de 50%, destinando-se a receita adicional para o atendimento às despesas
com pessoal, outros custeios e capital do Tribunal de Justiça do Estado,
como antecipação de parte de duodécimos a que se refere o art. 162 da
Constituição do Estado e propostas priorizadas nas audiências públicas
regionais, previstas na lei do orçamento anual do Estado." Essa é a emenda,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda n° 43, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Para
encaminhar, com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - A Emenda n° 43 ao Projeto de Lei n°
1.549197 é emenda aditiva e propõe que nas tabelas n o i, item II, alínea "b';
n°2, item II; n° 3, 'item IV; n°4, 'item VI, alínea "e"; e n°5, item VI, alínea "a",
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se acrescente ao final de cada uma - é o termo que solicitam que seja
incluído -: Nos títulos cujo valor exceda o máximo serão devidos
emolumentos correspondentes a um por milhar ou fração da parcela
excedente, que serão recolhidos ao Estado para atender aos encargos
decorrentes da aposentadoria de notários registradores e seus propostos, na
forma do item II e do § 1 0 do art. 39, combinado com o art. 51 e seus §,
todos da Lei Federal no 8.935, de 15112194, os quais só se aposentam
facultativamente ou por incapacidade física ou mental, devidamente
comprovada nos termos da legislação previdenciária federal.

O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda no 44, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, a Emenda n° 45, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 46, destacada, que recebeu parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 47, destacada,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda n° 48, destacada que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, a Emenda n° 49, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 50, destacada, que recebeu parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 51, destacada,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda n° 52, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, a Emenda n° 53, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 54, destacada, que recebeu parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 55, destacada,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda n° 56, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n o 56, que recebeu parecer pela
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aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 57, destacada, que recebeu
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 56, destacada,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda n° 59, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, a Emenda n° 60, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n o 60, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 61,
destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda n° 62, destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votação, a Emenda n° 63, destacada, que recebeu parecer
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 64, destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a
Emenda n° 65, destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n°
1.549197 com as Emendas n

o
s 1 a 15, 17, 41,62 a 65 e com as subemendas

que receberam o n° 1 às Emendas n
o
s 56 e 60. Às Comissões de

Administração Pública, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.150197, do Deputado João
Batista de Oliveira, que dá nova redação ao art. 36 da Lei n° 12.427, de
27112196, que dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da justiça
estadual de 1 0 e 20 graus. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.150197 na forma do vencido no
1 0 turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.317197, do Deputado Arnaldo
Penna, que altera dispositivo da Lei n° 12.428, de 27112/96, que trata da
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distribuição da parcela do ICMS pertencente aos municípios. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Foram apresentadas, no decorrer da discussão, em 20
turno, duas emendas dos Deputados Péricles Ferreira e José Militão, que
receberam, respectivamente, os n°s 1 e 2. Nos termos do § 4 0 do art. 196 da
Resolução n° 5.065. de 1990, a Presidência vai submeter a matéria à
votação, independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo
emendas, Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado o projeto. Em votação a Emenda n° 1, sem parecer. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.

Questão de Ordem
O Deputado Péricles Ferreira - Gostaria que se procedesse à leitura da

emenda.
O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr. 20 Secretário, para

proceder à leitura da Emenda n°1 ao Projeto de Lei n° 1.317197.
O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - "Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 3

ao Projeto de Lei n°1.317/97: Dê-se ao art. 20 do Substitutivo n°3 ao Projeto
de Lei n° 1.317/97 a seguinte redação: Art. 2 0 O art. 1 0 da Lei n° 12.040, de
28 de dezembro de 1995, fica acrescido do seguinte parágrafo:

§ 50 - Para o 1 0 semestre de 1998, no tocante à aplicação do critério de
que trata o inciso VII desse artigo, prevalecerão as relações publicadas em
dezembro de 1997." E o que tinha que ser lido, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2, sem parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Péticles Ferreira - Solicitaria a leitura da Emenda n° 2.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à

leitura da Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n° 1.317197.
O Sr. Secretário - "Emenda n°2 ao Projeto de Lei n° 1.317197: Acrescente-

se onde convier o seguinte artigo: .... - A regra a que se refere o § 2 0 do art.
70 da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995, acrescentado pelo art. 20
da Lei n° 12.428, de 27 de dezembro de 1996, estende-se até o ano 2000,
devendo ser considerado 113 para a composição do índice do Valor Adicional
Fiscal, o VAF, em 1998 e 1999, e 213 para a composição do índice do VAF
no ano 2000." E o que tinha a ser lido, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 20 tumo, o Projeto de Lei n° 1.317197 na forma do
vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2. A Comissão de Redação.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.089197, do Deputado Ivo José,
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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
Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Saúde opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a
Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça,
com a Emenda n° 1, da Comissão de Saúde, na forma da Subemenda n° 1,
que apresentou, e as Emendas n°s 2 e 3, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou por sua aprovação na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, da
Comissão de Saúde, na forma da Subemenda n° 1, da Comissão de Meio
Ambiente, e as Emendas n°s 2 e 3, da mesma Comissão. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão do Trabalho, que deixou de emitir
parecer sobre a Emenda n° 4, em virtude da apresentação, pelo autor, de
requerimento para a sua retirada. Vem à Mesa requerimento do Deputado
José Maria Bagos, solicitando a retirada da Emenda n° 4. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Subemenda n°1 à Emenda n° 1 e as Emendas nos
2 e 3, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.089197 na forma do
Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1 e as
Emendas n°s 2 e 3. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 20 tumo, do Projeto de Resolução n° 1.51 8197, da Mesa da
Assembléia, que extingue cargos e funções gratificadas da Secretaria da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 4, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Resolução n° 1.518197 na forma do
vencido em 1 0 turno, com as Emendas n°5 1 a 4. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 tumo, do Projeto de Resolução fl° 1.554197, dos Deputados
Sebastião Helvécio e José Maria Barros, que aprova o convênio celebrado
entre os Municípios de Chácara e Juiz de Fora para modificação de limite
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territorial. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina por
sua aprovação na forma proposta. Em votação, o projeto. Os Deputados que
o aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Resolução n o i A Comissão de
Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.223197, do Deputado Gilmar
Machado, que regulamenta o art. 197 da Constituição Estadual, que dispõe
sobre a descentralização do ensino e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno. No decorrer da discussão, foram
apresentadas ao projeto as Emendas n°s 1 a 5, do Deputado Ajalmar Silva.
Nos termos do § 40 do art. 196 da Resolução n° 5.065, de 1990, a
Presidência vai submeter as emendas a votação independentemente de
parecer e, para tanto, solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura delas.
Com a palavra, o Deputado Ivo José.

O Sr. Secretário - (- Lê as Emendas n°s 1 a 5 ao Projeto de Lei n°
1.223197, publicadas na edição de 2711198, na ata da 234a Reunião
Extraordinária.)

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Arnaldo Penna
em que solicita a votação destacada dos aris. 7° e 9 0 do projeto. A
Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno, e solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura dos
artigos destacados.

O Sr. Secretário - (- Lê:) "Art. 7 0- O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 120 dias contados da data de sua publicação.

Art. 91- Revogam-se as disposições em contrário".
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, o art.7 0, destacado. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o art.
9. 0, destacado. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, a Emenda n.° 1, sem parecer.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votação, a Emenda nY 2, sem parecer. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda n.° 3, sem parecer. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a
Emenda n.° 4, sem parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n.° 5, sem
parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
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1.223197 na forma do vencido em 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 a 5,
ficando rejeitados os arts. 7 0 e 90 . A Comissão de Redação.

Votação, em 1 .0 turno, do Projeto de Lei n° 1.550197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais e
dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo
para emitir parecer. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n.° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n.° 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n.° 1, da
Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das
Emendas n.°s 1 a 4.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Solicito a suspensão da reunião por 2

minutos, por favor.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - Pois não. Atendendo ao pedido do Deputado Durval
Ângelo, a Presidência vai suspender a reunião por 2 minutos. Estão
suspensos nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos nossos trabalhos. Para encaminhar,

com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, há poucos

minutos procurado pelo Líder do Governo, Deputado Péricles Ferreira, para
fazer a discussão de um acordo mínimo que estivesse centrado em idéias e
não na resistência física dos Deputados, dos assessores desta Casa e dos
jornalistas. Discutindo-se também com o Líder do PMDB, Deputado
Anderson Adauto, achamos que seria importante demarcar algumas
questões. Primeiramente, o processo de obstrução tem um limite. Até onde
iria esse limite regimental, se tivéssemos a reunião hoje, até as 20 horas, e
outra que poderia ter prosseguimento até as 2 horas da manhã de domingo?
Depois, no domingo, mais três reuniões poderiam ser convocadas. Em vista
do processo de obstrução, está sendo votado somente um projeto e meio em
cada reunião, como foi ontem e hoje; portanto, em quatro reuniões
consegue-se não ultrapassar três projetos.

Houve entendimento para encerrar a obstrução ao Projeto de Lei n°
1.549197 e iniciar a discussão do Projeto de Lei n° 1.550197, da COPASA,
mas essa discussão de encaminhamento de votações seria concluída na
segunda-feira. Então, o projeto não estaria em condições de ir às comissões
nem hoje, nem amanhã e também havia reivindicações de vários
Deputados, para que seus projetos fossem aprovados.
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O objetivo da obstrução não é impedir a votação de projeto de colega

Deputado, e, sim, impedir a votação do pacote econômico autoritário do
Governo, que vai sobrecarregar o contribuinte. Nesse entendimento houve
discussão para votar o Projeto de Lei n o 1.317197, do Deputado Arnaldo
Penna, que, em princípio, reconheço, é um projeto ambíguo, mas que
resolve o problema de muitos municípios, porque a emenda originária foi
nossa, a fim de que o município que pratica isenção não receba a quota
parte única do ICMS, pois muitos municípios mineiros seriam prejudicados.

Concordamos também em votar o Projeto de Lei n° 1.089197, do Deputado
Ivo José, que prevê o atendimento social aos atingidos pela construção de
barragem. E um projeto de grande necessidade e está sendo reivindicado
por muitas entidades ligadas aos atingidos nessa área.

Também em 20 turno, tínhamos o Projeto de Resolução n° 1.518197, que
extingue cargos e funções gratificadas da Secretaria desta Casa. Este
projeto há muito está na pauta e seria também importante a sua votação.

Além disso, houve entendimento para a votação do Projeto de Resolução
n° 1.554197, dos Deputados Sebastião Helvécio e José Maria Barros, que
trata de um convênio entre os Municípios de Chácara e Juiz de Fora.

Também temos o Projeto do Deputado Gilmar Machado, que trata da
municipalização do ensino de 2 0 grau, já em 20 tumo, e o Projeto de Lei n°
1.150197, do Deputado João Batista, que dispõe sobre as custas devidas do
Estado.

Na realidade, em relação ao pacote do Governo, o entendimento só
avançou quando se tratou do Projeto de Lei n° 1.549197, que já estava sendo
obstruído desde a manhã até agora. Havia fôlego para obstrução até o inicio
da sessão da noite, nada além disso. De alguma forma, devia-se agilizar a
tramitação do Projeto de Lei n° 1.550197, da COPASA, cuja discussão seria
retomada na segunda-feira.

A nossa compreensão, Sr. Presidente, foi o caminho mais correto, o
melhor nessa questão e deixando bem claro o seguinte: a Bancada do PT
estaria votando contra a abertura do capital da COPASA e contra o pacote
econômico do Governo, por entender que ele não vai resolver o problema
fundamental da crise. Essa é a postura que o PT está tendo aqui e o
entendimento e o bom-senso indicam que o enfrentamento é em relação ao
projeto do Governo e não em relação a projetos dos colegas Deputados
desta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Ronaldo
Vasconcellos.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, assessoria, galerias e imprensa, quero dizer que encaminho
favoravelmente este projeto de lei que veio do Governo. Mas gostaria de
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chamar a atenção dos meus nobres pares para que refletissem sobre uma
questão clara que vou mostrar agora. Sou favorável ao projeto de lei e vou
trabalhar nesse sentido, para que ele seja aprovado. Mas é importante
salientar que, na mensagem do Executivo, agora pára de falar o Deputado
Ronaldo Vasconceilos e passa a ler a mensagem do Executivo, no seu
segundo parágrafo. (- Lê:)

"O projeto autoriza o Poder Executivo a aumentar o capital da empresa e
integralizar este aumento com o patrimônio parcial ou total do Fundo de
Financiamento para Agua e Esgotos de Minas Gerais - FAE-MG -, subconta
do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB -, deixando,
conseqüentemente, este recurso de compor parcela do exigível da empresa
para integrar o não-exigível em seu balanço".

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, volta a falar o Deputado Ronaldo
Vasconcellos: na mensagem do Governador Eduardo Azeredo, está escrito
"o aproveitamento do patrimônio parcial ou total do FAE-MG". E importante
deixar claro isso: "parcial ou total".

Volto a dizer que sou favorável ao projeto de lei que agora vamos votar.
Precisamos ajudar o Governo, a COPASA-MG, mas precisamos, também,
ajudar o Estado, os municípios pequenos ou os que não têm concessão de
água ou de esgoto entregue à COPASA-MG E importante que se saliente
isso.

Da mesma maneira, posso avançar um pouco mais, para dizer que esse
projeto é do Governo com o Governo ou do Governo com o Estado de Minas
Gerais. Essa idéia, colocada na mensagem, é válida, mas, colocada no
projeto de lei, exagera, porque fortalece muito a COPASA-MG e enfraquece
o BDMG. E um órgão do Estado sendo enfraquecido por outro. E o tal de
vestir um santo, desvestindo outro.

Queria deixar bastante clara essa questão, para que os Srs. Deputados e
as Sr% Deputadas discutam conosco essa idéia. E qual é ela? E acatar a
mensagem do Governador Eduardo Azeredo, colocar na redação o espírito
da mensagem e transferir para a COPASA-MG parciais recursos do FAE-
MG. E avanço um pouco mais, colocando esse percentual em 50%, porque,
com isso, parcela do Fundo vai para a COPASA-MG, que pode administrá-
la, trabalhá-la, mas se mantém no BDMG o Fundo, que é responsável por
25% da sua receita. Esse Fundo é muito importante para o órgão. Por isso
digo que ele é importante para o Estado de Minas Gerais e é importante
demais para todas as cidades que não têm concessão de água e esgoto da
COPASA-MG.

E não são só as cidades pequenas. Sou obrigado a dizer que sou filho de
Ponté Nova, onde faço política. Ponte Nova, que não é a razão da minha
defesa, do meu projeto, é apenas uma exemplificação, não tem hoje a



442
concessão. Felizmente, é uma cidade que tem serviço de água e esgoto que
funciona e não precisa desses recursos, mas, se precisar, não vai ter o FAE-
MG para buscá-los.

Queria aproveitar e dizer que o Fundo Estadual de Saneamento Básico foi
votado nesta Casa com muito trabalho. Lembro-me da luta do Deputado
Adelmo Cameiro Leão, a quem, de público, parabenizo. Queremos, então,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras Deputadas, dizer que as cidades
pequenas não vão ter onde buscar os recursos. E esse Fundo, se passar
integralmente para a COPASA-MG (acho que não vai passar), vai aniquilar
uma instituição forte de Minas Gerais e favorecer outra, que também é forte.

Gostaria que os Srs. Deputados e as Sr% Deputadas refletissem sobre
essa questão e queria dizer que, quando do encaminhamento da votação da
Emenda no 3, que recebeu parecer contrário das comissões, voltarei a
colocar mais um ponto importante para os senhores e as senhoras.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Miguel
Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero usar a palavra neste
momento para encaminhar e, ao mesmo tempo, deixar muito clara a minha
Posição, pois, por causa de um pronunciamento feito ontem à noite, fui
citado diversas vezes no dia de hoje - quer dizer que, de fato, fui sincero - e
é preciso fazer alguns esclarecimentos.

Primeiro, quando eu disse que não é desejável aumentar impostos porque
todos nós sentimos esse peso, que é muito grande, disse também que não
escolhemos ter uma crise, mas que fomos colhidos por ela, como aconteceu
no Brasil. Tive também a oportunidade de dizer, e digo também agora, que
eu também responsabilizo o Governo Federal pela má condução de sua
administração. Ele é responsável. Mas o que eu disse foi que, diante disso
que está colocado, os Estados precisam se defender. Os Estados precisam
de govemabilidade, eles precisam manter - principalmente para os mais
carentes, que são os que mais usam os serviços do Estado - saúde,
assistência médica, segurança, enfim, todos os serviços que eles devem
conceder.

Então, tenho votado, dentro de uma visão de sacrifício, a favor,
exatamente porque esse sacrifício foi o mínimo possível diante dessa crise.
Esse é o caso da energia elétrica, quando, devido à intervenção do PT,
concordamos e ajudamos nessa discussão, ficando estabelecido que, até
90kw, os consumidores ficarão dispensados do aumento. Pensou-se até
mesmo nas bebidas. Aquelas mais consumidas pela classe popular, como a
aguardente, o chope e a cerveja, também foram isentadas do aumento. O
aumento recaiu sobre o uísque importado e. outras bebidas mais caras,
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consumidas por aqueles que têm condições de pagar mais.

Então, houve um critério para esse sacrifício. E nós, da Assembléia
Legislativa, temos procurado aprimorar, inclusive, o projeto a respeito do
IPVA. Então, é preciso que fique claro que acredito que, se o Governo
Federal tivesse priorizado aquilo que de fato é prioridade para o Pais, as
reformas tributária, fiscal, previdenciária e administrativa, ao invés da
reforma .-reeleitoral- que ele conseguiu passar, não teríamos vivido tantos
sacrifícios como agora.

Gostaria também de agradecer as palavras elogiosas a mim dirigidas pelo
Deputado Durval Angelo e sua deferência a este parlamentar. Mas, ao
mesmo tempo, gostaria de fazer uma correção: quando ele disse que, de
acordo com a sua visão, o meu comportamento seria de aprovar a
privatização a toque de caixa, informo a ele e a todos que não concordo com
o neoliberalismo, que não concordo com o Estado mínimo, mas também não
concordo em que o Estado faça aquilo que a iniciativa privada pode fazer em
melhores condições para o Estado e com maiores vantagens para o cidadão.
Eu defendo, sim, que o Estado seja o condutor da política econômica, que o
Estado seja o regulador da política econômica e que, principalmente na
relação entre capital e trabalho, o Estado esteja presente para evitar que o
menor seja massacrado. Para nós, entre o forte e o fraco, a liberdade
oprime. E a lei que liberta.

Então, gostaria de deixar muito claro o meu posicionamento: sou favorável
e tenho responsabilidade. Como muito bem disse o Deputado Ermano
Batista: Escolher ser governo significa escolher aquilo que a sociedade
escolheu, porque só estão no governo aqueles que foram escolhidos pela
sociedade". Isso não é demérito, mas é responsabilidade, porque ele tem
que tomar as medidas que nós, enquanto parlamentares, respaldamos. E
necessário manter um Estado em condições plenas de funcionamento e
gerando os benefícios que a sociedade espera dele. Era esse o
esclarecimento. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, meus senhores, minhas
senhoras, Srs. Deputados, o cansaço, realmente, nos leva a dar essa
demonstração: às vezes podemos até trocar os nomes. Mas, eu não poderia
deixar de me inscrever e estava inscrito, Sr. Presidente. Perguntei ao
Deputado Anderson Adauto, perguntei a outros Deputados se podia me
inscrever, O Sr. Presidente viu meu nome inscrito. Foi feito um acordo e, já
nesse acordo celebrado com sabedoria, votar-se-ão os projetos dos
Deputados. Foi feita uma pauta. Mas queremos discutir, talvez na segunda-
feira, já que ficaram projetos para esse dia. Não poderia deixar de falar sobre
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esse projeto que julgo de suma importância para a COPASA e para o Estado
de Minas Gerais: abrir o capital da COPASA I permitir a participação privada,
aumentar evidentemente a receita. Parabéns ao Sr. Governador do Estado,
parabéns. Inteligente o projeto. Ainda mais que a COPASA, quem sabe, com
os novos ventos, os novos conselhos, aceite pensar um pouco no meio
ambiente, que com essa administração tanto sofre. Quando ocupei esta
tribuna para fazer oposição ao projeto e procurar falar o máximo, a fim de
que pudéssemos negociar, é porque realmente acredito que precisamos
acabar com esse costume brasileiro, nosso e de nossos governantes, de, em
qualquer crise, optar pela solução através do aumento de impostos, e
jogando-os nas mãos do povo, no bolso do povo. Porque o óleo diesel
aumentado para 18%? Propusemos na Comissão que se carreasse todo
esse aumento para os cigarros. Minas Gerais daria o chute na bola para que
os impostos fossem canalizados para quem pode e deve pagar. Nos Estados
Unidos, o cigarro é três vezes mais caro. Quem não sabe disso aqui? No
entanto, os outros produtos são bem mais baratos, entre eles, os
eletrodomésticos e os carros. Caríssimo é o trabalho do homem. Por isso,
como a mão-de-obra é valorizada, não se imputa aumento sobre o que faz
bem a ele de espécie alguma. Mas fabricantes de cigarros esteviveram aqui.
O projeto original de S. Exa. era de 30%. Diminuiu para 25%. Parece ter
havido um "lobby" junto ao Governo. Seriam os interesses. As vezes, não
paramos para entender que podíamos aconselhar, dar o pontapé inicial.
Minas é o Estado do início. Aconselhar a todos os fabricantes de cigarro.
Aceitar isso. No Brasil inteiro, pagar-se-á um pouco mais para sentir-se bem
e fazer mal. Mas aquele que come, que gasta na comida... Mas o IPVA vai
incidir apenas sobre quem tem carro. E a classe média? Não podemos ter
carro?

- O Sr. Presidente faz soar a campainha.
O Sr. Presidente - O seu tempo está esgotado.
O Deputado Raul Lima Neto - Quero terminar, dizendo o seguinte, Sr.

Presidente. Sou plenamente favorável a esses demais projetos do
Governador e a ele parabenizo por esse projeto da COPASA, que, para o
bem do povo de Minas Gerais, será ótimo se, a partir dai, houver um outro
chute e a COPASA se privatize e abram-se as portas para uma competição
legal, leal, porque essa afirmativa de que a COPASA não dá lucros
exorbitantes precisa ser objeto de reflexão mais profunda.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Paulo Pettersen,

O Deputado Paulo Pettersen* Sr. Presidente, Srs. Deputados, realmente
nos colocamos aqui nesta Casa, desde o primeiro momento, contra o Projeto
de Lei n° 1.550, que trata da COPASA. Os senhores sabem da importância
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dessa empresa. Ê uma empresa estratégica, que tem uma função social no
Estado de Minas Gerais. E ela desempenha esse papel muito bem em Belo
Horizonte - onde estão 50% dos seus usuários - I mas não esquece, também,
e não deixa de alcançar, com seus tentáculos, os mais longínquos rincões de
Minas Gerais.

E o papei desempenhado por essa empresa nos traz, sem sombra de
dúvida, uma preocupação quanto à maneira como o Governo do Estado quer
se desfazer dos seus ativos e à pressa em arrancar dinheiro, de qualquer
forma, para fazer o seu caixa de campanha do ano que vem. Essa empresa
está avaliada em R$1.200.000.000,00, enquanto no mercado a sua
avaliação é da ordem de R$2.000.000.000,00. Se ele tivesse paciência e
decência para lidar com o bem público, poderia esperar o vencimento de sua
concessão - daqui a dois anos - com a Prefeitura de Belo Horizonte, a fim de
que ela pudesse ter maior avaliação e, num futuro próximo, ser colocada,
sim, no mercado, como o Sr. Governador quer.

Não podemos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nos calar diante do que
está acontecendo com a COPASA. Se o Governo quer, realmente, conseguir
dinheiro a qualquer custo, que ele se ajuste à realidade econômica deste
País, que ele enxugue a sua folha de pagamento, que ultrapassa os 60% da
Constituição, porque hoje o Estado gasta, só com a folha, 76% de sua
receita. Ouvimos aqui Deputados com a sua inteligência, falando que é
preciso govemabilidade. Eu concordo, mas não podemos admitir a
govemabilidade abusando do patrimônio do povo mineiro. O Governo tem
de se ajustar, tem de reconhecer que é um péssimo administrador. Isso não
é novidade para ninguém, mas tenho a certeza de que se pudermos e
tivermos a felicidade de nos sentar para tentar modificar essa
intempestividade governamental, como fez a Souza Cruz com o Secretário
da Fazenda, quando este recuou no aumento de aliquota. O Sr. Governador
deveria fazer o mesmo com esta Casa Legislativa, usando os competentes
Deputados do seu partido.

Infelizmente, o Governo está endurecido, está determinado e está partindo
para uma situação em que vamos ter, num futuro próximo, arrependimento.
Vocês sabem que até hoje o BEMGE não foi privatizado. O custo hoje, Srs.
Deputados, Sr. Presidente, para abrir uma agência ou um posto do BEMGE
em uma cidade de Minas Gerais é muito alto, porque, na realidade, ele
perdeu sua função porque está sendo preparado para ser privatizado. E, com
isso, a função social perde, a empresa passa a só visar ao lucro. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum"
para votação, mas o há para o prosseguimento da reunião. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos solicitando a votação
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destacada da Emenda n° 3 ao Projeto de Lei fl° 1.550197. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Anderson
Adauto, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, da
tribuna, tratar de assunto relevante e urgente. A Presidência defere o
requerimento e fixa para o orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra, o
Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria
de iniciar minhas palavras fazendo um agradecimento especial à assessoria
da Mesa, que ficou aqui conosco neste sábado. Foi pensando também na
assessoria que procuramos fechar o acordo com a base do Governo. No
interior, temos o pensamento de que o que é negociado não é barato nem
caro, é justo. Desde o principio resolvemos levar a sério o nosso trabalho, e
é exatamente por isso que estou ocupando a tribuna, assim como a ocupou o
Deputado Durval Ângelo, para explicar a todos o que aconteceu. É muito
importante que fique claro para todos de Minas Gerais que estamos
cumprindo e, principalmente, sendo corretos naquilo que nos propomos a
fazer. Estou aqui para explicar o acordo que fizemos. Iniciamos o movimento
de obstrução sozinhos. No meio do caminho, conseguimos sensibilizar os
Deputados do PMDB que estiveram conosco e que nos ajudaram. E nós
todos, juntamente com o Deputado Durval Angelo, conseguimos trazer o
processo de obstrução até agora. Fizemos os cálculos do quanto
conseguiríamos segurar a base do Governo sem votar e chegamos à
conclusão de que suportaríamos até onde deixamos correr até agora. E
exatamente por isso que disse que acordo não é barato nem caro. A base do
Governo estava insatisfeita com o acordo. Foi só pedir, como se tosse por
engano, uma primeira verificação de "quorum", e a base do Governo viu que
fez um excelente negócio fazendo um acordo conosco.

Consultei meus companheiros e expliquei a eles a necessidade que eu
tinha de amanhã estar em Tapira, onde receberei um título de cidadão, entre
outras coisas, por ter viabilizado uma parceria para asfaltar 17km de estrada.
O Governador do Estado prometeu R$300.000,00 há mais de um ano, e até
hoje não vimos a cor desse dinheiro. Mas, mesmo assim, o asfaltamento
está tendo continuidade. Amanhã vamos inaugurar essa estrada em Tapira.

Da mesma forma, deveria, se fosse possível, estar em Delta, que é a
cidade pela qual lutei para que fosse emancipada de Uberaba. Amanhã ela
estará fazendo seu segundo aniversário, Tenho que estar lá com meus
companheiros.

E importante justificar para os companheiros, porque o acordo foi bom para
todos os lados. Mas ouvi...

0 Deputado Raul Lima Neto - Um aparte, por favor.
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O Deputado Anderson Adauto - Por favor, Deputado, não faça como da
última vez. Agora não é hora.

Ouvi atentamente a palavra de dois Deputados do PMDB justificando o
aumento dos impostos. E uma pena que eles não estejam aqui. Um - vou
pedir desculpas depois - é o Deputado Mauro Lobo, o outro é o Deputado
Miguel Martini. Mas este já fez algumas considerações a respeito da minha
pessoa, estando eu ausente.

O Deputado Mauro Lobo disse que o Governo pode aumentar imposto. A
base do Governo pode apoiar os aumentos de impostos, porque eles foram
escolhidos pela sociedade e vieram aqui - como dizem no meu interior -
arrastando mala para cima de nós, porque foram eleitos, e não o candidato
do PT ou do PMDB.

Acredito que o que aconteceu com a eleição do atual Governador Eduardo
Azeredo foi um grande equívoco da sociedade mineira. Isso vamos conferir.
Nada como o tempo. O tempo é o senhor absoluto da razão. E será através
dele que chegaremos à conclusão que vou dizer a sociedade mineira se
equivocou, assim como eu também me sinto equivocado e errado por ter
apoiado o Governador Eduardo Azeredo no 20 turno. Ah, se eu pudesse
voltar atrás no tempo! Ah, se eu pudesse olhar numa bola de cristal, jamais
teria feito o que fiz!

Depois ouço, pela segunda vez, o Deputado por quem tenho profundo
respeito, o Deputado católico, que demonstra toda semana, de forma muito
clara, o seu posicionamento espiritual, que é o Deputado Miguel Martini. Pela
segunda vez ele ocupa o microfone para justificar os aumentos de impostos,
como se fosse um ato de confissão, como se ele chegasse a um Padre e
dissesse: Padre, pequei, pequei, perdoa-me. Depois o padre faz o ato de
contrição, diz para ele rezar tantas ave-marias e tantos pais-nossos que ele
está perdoado.

Ora, Sr. Deputado, fiz isso quando era criança, quando pecava de forma
deliberada e pensava que, indo ao padre me confessar, estaria perdoado. E,
logo depois, voltava a cometer aqueles pecados que eu gostava de fazer
novamente.

Nós crescemos. Hoje é diferente. Eu não posso e não consigo ouvir um ato
de contrição do Deputado Miguel Martini, como se estivesse fazendo a
confissão ao Padre.

Não é a mesma coisa. É aumento de imposto, sim. E tem que assumir que
é sacrifício. E diz que é um sacrificiozinho, como se fosse um pecadinho.
Ora, meus senhores, uma vez eu suportei; duas, eu não dei conta de
suportar sem vir para a tribuna e marcar uma posição.

Em terceiro lugar: não precisa dizer que faz isso porque é absolutamente
necessário, porque o Estado precisa que seja feito. E uma meia-verdade. 0
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que o Estado precisa é que se gastem melhor os recursos públicos. Todos
somos testemunhas de que eles não estão sendo gastos como deveriam.
Prova disso está aqui. Recebi um convite do Governador comunicando que
ia ao interior, e desloca um helicóptero, desloca um jato. Olhem o absurdo.
Imaginem quanto custa o deslocamento de um jato, o deslocamento de
helicóptero para ir a uma cidade. Foi à cidade chamada Santo Antônio do
Grama para entregar uma ambulância e desloca um helicóptero. Ele foi a
uma cidade às 12h30min e teria que ir a outra às 13h30min, e para isso teria
que ter um helicóptero. Imagino que tenha tido tempo. Então, meus amigos,
a mesma coisa, desloca o seu jato, com toda a parafernália de segurança e
cerimonial para ir à minha cidade, Uberaba, para inaugurar uma estrada que
não está acabada. Uma vergonha. Uberaba ficou chocada com esse gesto A
minha cidade e a minha região, o Triângulo mineiro, não são iguais a outras
regiões onde o candidato vai comprar voto. Na minha cidade, o candidato
tem que mostrar efetivamente que está trabalhando. Foi um desgosto total
para os uberabenses, porque lá não tem ninguém bobo, O Governo foi
entregar um pedacinho de estrada que não estava pronto nem sinalizado, a
duplicação de uma BR que nem foi feita com dinheiro público. Foi lá fazer
graça com o chapéu alheio. Quero encerrar dizendo que fiz o que pude até o
presente momento. Continuarei fazendo o que precisa ser feito para que não
seja aprovado esse pacote que aumenta impostos. E para que isso aconteça,
há necessidade de passar pelo processo de obstrução. Exatamente por isso
faço um apelo aos Deputados do PMDB que ainda não estão conosco,
Deputados Geraldo Rezende, José Henrique e Toninho Zeitune. Que
venham com o restante da bancada para que possamos obstruir realmente e
não deixar que seja votado. E importante que isso seja dito porque, se
deixarmos votar, passa, porque a base de Governo é maior que a oposição.
A nossa solução para segurar o projeto de aumento está na condição que
passamos a ter, ou seja, o processo de obstrução. Da mesma forma que faço
esse apelo aos Deputados do PMDB, faço também aos Deputados do PT. O
PT, que é o Partido dos Trabalhadores, o PT, que tem uma identidade muito
mais firme.

- O Sr. Presidente faz soar a campainha.
Estou concluindo, Sr. Presidente, O PT, que tem uma identidade tão forte

e tão arraigada, que tem uma história de luta, uma história de transparência.
Tenho certeza de que, a partir do momento em que a imprensa mostrar o
que ela viu aqui hoje, e eu não quero, de forma alguma, ao mesmo tempo,
conclamar os Deputados do PT a vir fazer o processo de obstrução comigo e
acusá-los, mas posso constatar o que todo mundo viu, principalmente com a
chegada do ex-Presidente do PT, quando foram aprovados aqui projetos do
pacote, com participação de Deputados do PT e a presença também de
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alguns Deputados do PMDB ajudando a dar "quorum" para que os processos
fossem votados. Quero concluir fazendo um apelo a esse partido que tem
história e que respeito tanto. Que venha com clareza dizendo de que lado
está.

Para concluir, quero apenas agradecer a ajuda que recebi nesse processo.
Confesso aos senhores que tive uma ajuda muito grande do Deputado
Durval Ângelo. Confesso que a minha experiência no processo de obstrução
é pouca mas, no dia em que o PT for governo, também terei condições de
ensinar alguma coisa sobre como ser governo ao Deputado Durval Ângelo,
se ele assim o desejar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

número regimental para prosseguimento dos trabalhos, encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias dos próximos dias 21 e
22, às 9, às 14 e às 20 horas, do dia 23, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária, também do dia 23, às 14
horas, com a ordem do dia a ser publicada, ficando desconvocada a reunião
extraordinária de hoje às 20 horas. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 20a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As nove horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa

e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
Gilmar Machado, Sebastião Costa, Ambrósio Pinto (substituindo este ao
Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do Bloco da Maioria) e
Dirnas Rodrigues (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da
Liderança do PPB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata
da reunião anterior. A Presidência dispensa a leitura em virtude de
requerimento aprovado pela Comissão, considera a ata aprovada e solicita
aos Deputados que a subscrevam. Passa-se à fase de discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n°
1.572197 (relator: redistribuído ao Deputado Ambrósio 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, 17 de dezembro de 1997.
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Hely Tarqüínio, Presidente - Ajalmar Silva - Antônio Júlio - José Braga.

ATA DA 4 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às nove floras e trinta minutos do dia dezessete de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Maria Barros, José Henrique e Sebastião Navarro Vieira,
membros da supracitada Comissão. Registra-se também a presença do
Deputado Jorge Hannas. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado José Maria Barros, declara 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. O Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao
Deputado José Henrique que proceda à leitura das seguintes
correspondências: Ofício n° 641197, do Deputado Paulo Piau, por meio do
qual encaminha correspondência dos inspetores escolares da 392 SRE, que
pleiteam a manutenção do número de profissionais da área; oficio da
comunidade do Bairro Santa Cruz, do Município de Juiz de Fora, solicitando
o empenho da Comissão para a manutenção da Escola Estadual Prof.
Saint'Clair de Magalhães Alves, que atende a 350 alunos no ensino médio,
os quais serão prejudicados com a nucleação do ensino na Escola Estadual
Clonndo Bumier, situada a 10km daquela comunidade. A seguir, o
Presidente comunica a necessidade de indicação de um suplente ao cargo
que ocupa no Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. Por deliberação
dos presentes, fica indicado o Deputado José Henrique. Prosseguindo, o
Presidente passa à fase de distribuição de proposições e designa os
Deputados Gilmar Machado e Sebastião Navarro Vieira para relatores dos
Projetos de Lei n

u
s 1.429 e 1.462197, respectivamente. Esgotada a matéria

destinada à V Parte da reunião, o Presidente passa à 2° Fase da Ordem do
Dia, compreeendendo a discussão e a votação de matéria de deliberação
conclusiva das comissões. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.428197
(relator: Deputado Gilmar Machado) e em V turno, os Projetos de Lei nus
1.372/97 com a Emenda n° 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Sebastião Navarro Vieira); 1.406 e 1.497197 (relator: Deputado
Gilmar Machado) e 1.498197 (relator: Deputado José Henrique). A seguir,
são submetidos a votação e aprovados o Requerimento n° 2.435197, nos
termos do parágrafo único do art. 103 do Regimento Interno, e os Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei n

u
s 1.037196 e 1.245197. A seguir, o

Presidente transfere a direção dos trabalhos ao Deputado José Henrique e
apresenta requerimento solicitando seja enviado oficio ao Secretário da
Educação pedindo que se mantenha o funcionamento do ensino médio da
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Escola Estadual Prof. José Saint'Clair de Magalhães Alves, no Município de
Juiz de Fora, que corre o risco de fechamento em virtude da nucleação.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Gilmar Machado - Marco

Rêgis.
ATA DA 822 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇAO

PÚBLICA
Às dez floras do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa

e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonídio Bouças,
Ajalmar Silva, Marcos Helênio e Mauri Torres (substituindo este ao Deputado
Amaldo Penna, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
Comissão supracitada. Está presente, também, o Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Leonidio Bouças, 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 presentes. A seguir, o Presidente informa que a
reunião se destina a ouvir os Srs. Eduardo Garbosa, Secretário do Trabalho,
da Ação Social, da Criança e do Adolescente, e Aloisio Nardi, Diretor Adjunto
da Superintendência Central do Tesouro Estadual, os quais prestarão
esclarecimentos sobre os repasses de recursos públicos, concedidos a título
de subvenção social, à Associação dos Servidores da Secretaria do
Trabalho, da Ação Social, da Criança e do Adolescente. O Presidente
comunica o recebimento do Projeto de Lei n° 1.403197 e designa relator da
matéria o Deputado Arnaldo Penna. A seguir, retira da pauta os Projetos de
Lei n°s 1.469 e 1.379197, uma vez que foram apreciados na reunião anterior.
Passa-se à 32 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. O Presidente registra a presença do
Sr. Aloisio Nardi, a quem convida a compor a Mesa dos trabalhos. A seguir,
passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio, autor do requerimento que
motivou o convite. Com a palavra, o convidado faz sua exposição. Na fase
de debates, fazem uso da palavra os Deputados Marcos Helênio e Ajalmar
Silva. 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, 18 de dezembro de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Gilmar Machado -

Arnaldo Penna.
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ATA DA 43a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às dez horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa

e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Wilson Trópia,
Aílton Vilela e Arnaldo Penna, membros da supracitada Comissão. Na
ausência do Presidente, o Deputado Wilson Trópia assume a Presidência e,
havendo número regimental, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, a
Presidência distribui ao Deputado Arnaldo Penna o Projeto de Lei n°
1.452197. Encerrada a 1 3 Parte dos trabalhos, passa-se à r 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° 1.452197 (relator:
Deputado Arnaldo Penna). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela - Amaldo Feriria.

ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüinio, Ermano Batista, Gilmar Machado e João Batista de Oliveira,
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Gilmar Machado, Marco
Régis e Anderson Adauto, membros da Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia; e Miguel Martini, Mauri Torres, Roberto Amaral,
Anderson Adauto e Raul Lima Neto (este em substituição ao Deputado José
Braga, por indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Raul Lima Neto que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Não havendo quem se manifeste, o Presidente dispensa a leitura da ata,
dando-a por aprovada, e pede aos membros das Comissões que a
subscrevam. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar, no 10
turno, os pareceres sobre o 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 divida ativa por empresas interessadas em
incentivar projetos culturais por meio de apoio financeiro, no Estado de
Minas Gerais. Tendo sido distribuídos, na reunião anterior, avulsos do
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parecer do Deputado Antônio Júlio, relator na Comissão de Constituição e
Justiça, a Presidência coloca o parecer em discussão. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Na ausência do relator
designado na Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, o
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Marco Régis, que apresenta
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo no i, da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de
discussão, o Deputado Anderson Adauto solicita vista do parecer, o_que é
concedido pelo Presidente. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros das
Comissões para a próxima reunião conjunta, a se realizar amanhã, dia
18112197, às 9h30min, na Sala das Comissões, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Durval Angelo - Marcos Helênio - Roberto

Amaral - Gilmar Machado - Antônio Júlio - José Maria Barros - João Batista
de Oliveira - José Henrique- Mauri Torres.	 -

ATA DA i ooa REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dezoito horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, Mauri Torres, Roberto Amaral, Sebastião Navarro Vieira e Durval
Angelo, membros da Comissão supracitada. Encontram-se presentes
também, os seguintes membros das Comissões a que se refere o art. 204 do
Regimento Interno: Deputado Gilmar Machado, da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, e Péricles Ferreira, substituindo o Deputado
Ajalmar Silva, da Comissão de Administração Pública, por indicação da
Liderança do PSDB. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira 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 o Parecer para Turno único do Projeto de Lei
n° 1.426197 e que foi distribuído avulso do parecer na reunião anterior. Após,
submete a discussão e votação o parecer, salvo os pareceres sobre as
Emendas n°5 686 e 1.222, destacados pelo Deputado Roberto Amaral. É
aprovado, com o voto contrário do Deputado Durval Ângelo, o parecer, salvo
destaques, o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei fl° 1 .426197 com
as Emendas n°5 2.210 a 2.288: e 1.495, 1.496, 2.208 e 2.209 na forma de
subemendas que receberam o n° 1; pela rejeição das Emendas n°s 1 a 412,
415 a 419, 421 a 424, 426 a 1.494, 1.497 a 2.009, 2.012, 2.013 e 2.015 a
2.207. Foram retiradas as Emendas n°s 413, 414, 420, 425, 2.010, 2.011 e
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2.014. Submetidos a votação, são os pareceres sobre as Emendas n°5 686 e
1.222 destacados e aprovados, com a abstenção do Deputado Durval
Ângelo. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - João Leite - Mauri Torres - João Bastista
de Oliveira - Sebastião Navarro Vieira.

ATA DA? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS
HUMANOS E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As vinte e uma horas e vinte minutos do dia dezessete de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Ivair Nogueira, João Batista de Oliveira e Miguel
Martini, membros da Comissão de Direitos Humanos; António Roberto,
Sebastião Navarro Vieira, Miguel Martini, José Braga e Gilmar Machado,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 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 presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar o
Parecer para o 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,
e esclarece que, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, foram
distribuídos avulsos do parecer, na reunião anterior. Na fase de discussão do
parecer, o Deputado Ivair Nogueira apresenta proposta de emenda.
Submetido a votação, salvo a proposta de emenda, é aprovado o parecer,
que conclui pela aprovação do projeto na forma proposta. Submetida a
votação, é aprovada a proposta de emenda. Concordando o relator com a
proposta de emenda, a Presidência suspende a reunião por 5 minutos para a
elaboração da nova redação do parecer. Reabertos os trabalhos, a
Presidência submete â apreciação da Comissão a nova redação do parecer,
mediante a qual o relator conclui pela aprovação do projeto com a Emenda
n° 1. A nova redação é aprovada. Com  a palavra, o Deputado José Braga,
relator na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, determina a
distribuição de avulsos de seu parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, em 18112197, às
9h45min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Ivair Nogueira - Roberto Amaral - João Batista

de Oliveira - Gilmar Machado - José Henrique - Sebastião Navarro Vieira -
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João Leite.
ATA DA 663 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Henrique,
José Militão e Dimas Rodrigues (este substituindo ao Deputado Glycon Terra
Pinto, por indicação da Liderança do PPB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José
Henrique, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Militão que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. Esgotada a matéria destinada à 1a
Parte da reunião, o Presidente passa à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições de deliberação
conclusiva das comissões. Submetidos à votação, nos termos do parágrafo
único do art. 103 do Regimento Interno, são aprovados, cada um por sua
vez, os Requerimentos n°5 2.436 a 2.444197, todos de autoria do Deputado
Dimas Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
José Henrique, Presidente - José Militão - José Maria Barros. -

ATA DA 4 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia dezoito de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüínio, Antônio Júlio, Gilmar Machado e João Batista de
Oliveira, membros da Comissão de Constituição e Justiça; José Maria
Barros, José Henrique e Gilmar Machado, membros da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia; Miguel Martini, Mauri Torres,
Roberto Amaral e Durval Ângelo, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Roberto Amaral que proceda à leitura da ata da reunião anterior. O Deputado
Durval Angelo solicita dispensa da leitura. Não havendo quem se manifeste,
a Presidência dispensa a leitura da ata, dando-a por aprovada, e pede aos
membros presentes que a subscrevam. A seguir, informa que a reunião se
destina a apreciar os pareceres destas Comissões, para o 1 0 turno do Projeto
de Lei n° 1 .499/97, do Governador do Estado, que dispõe sobre a concessão
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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. O Presidente informa que
continua em discussão o parecer do Deputado Marco Régis, relator na
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, do qual foi concedida
vista ao Deputado Anderson Adauto na reunião anterior. Encerrada a
discussão e colocado em votação, é aprovado o parecer. O Deputado
Roberto Amaral, relator na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, solicita a distribuição de avulsos do seu parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, que
apresenta. O Presidente determina a distribuição dos avulsos. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros destas Comissões para a próxima
reunião conjunta, a se realizar hoje, às 16 horas, na Sala das Comissões,
com a finalidade de se apreciar o parecer do Deputado Roberto Amaral,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa - Miguel Martini - Roberto

Amaral - José Maria Barros - José Braga - Marco Régis - Mauri Torres - Bilac
Pinto.

ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As dez horas e quinze minutos do dia dezoito de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Sebastião Navarro Vieira
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança
do PFL) e Gilmar Machado (substituindo ao Deputado Marcos 1-lelênio, por
indicação da Liderança do P1), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o
parecer sobre as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas em Plenário, no 10 tumo,
ao Projeto de Lei n° 1.550197. A seguir, o Presidente suspende a reunião por
2 horas. As 12h30min, o Presidente deixa de reabrir a reunião por falta de
.quorum-, convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões
extraordinárias, de logo mais, às 15 e às 17 horas, conforme edital já
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Mauri Torres - José Braga - Durval Ângelo -
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Bilac Pinto - Anderson Adauto.
ATA DA ia REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 50/97

Às onze floras e cinco minutos do dia dezoito de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Roberto Amaral, Irani Barbosa e Gilmar Machado, membros da
Comisão supracitada. Está presente, também, o Deputado Dilzon Meio.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Roberto
Amaral, declara abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. O Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação e solicita ao Deputado Irani
Barbosa que atue como escrutinador. Procedida a contagem dos votos, o
Presidente proclama eleitos os Deputados Roberto Amaral, para Presidente,
e Irani Barbosa, para Vice-Presidente. O Presidente dá posse ao Deputado
Irani Barbosa no cargo de Vice-Presidente, e este, por sua vez, dá posse ao
Presidente eleito, Deputado Roberto Amaral. O Presidente agradece a
escolha de seu nome e designa relator da matéria o Deputado Gilmar
Machado. 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 14h30min, com a finalidade de
se apreciar o Parecer para o 1 0 Turno da Proposta de Emenda à Constituição
n° 50197, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Roberto Amaral, Presidente - Irani Barbosa - Gilmar Machado.

ATA DA 443 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Dimas Rodrigues, Aílton Vilela e Amaldo Penna, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado AjIton
Vilela que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Após, a Presidência distribui ao
Deputado Arnaldo Penna o Projeto de Lei n° 1.466197. Encerrada a P Parte
dos trabalhos, passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 1.466197 (relator: Deputado Amaldo
Penna). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Bilac Pinto, Presidente - Aílton Vilela - Wilson Trópia.	-

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

Às dezessete horas do dia dezoito de dezembro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, Mauri Torres, José Braga, Durval Ângelo e Ajalmar Silva
(substituindo este ao Deputado Roberto Amara!, por indicação da Liderança
do PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos 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, informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Na fase de
distribuição da matéria, a Presidência designa o Deputado Mauri Torres para
relatar o Projeto de Lei n° 1.317197 no 1 0 turno e o Projeto de Lei n° 1.548197
no 20 turno e o Deputado Ajalmar Silva para relatar o Projeto de Lei no
1.549197. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, os relatores
determinam a distribuição dos avulsos dos pareceres. 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 23
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
José Braga, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Roberto Amaral -

Antônio Roberto - Durval Angelo - Ajalmar Silva.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 1998

ATAS

ATA DA 2372 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21112197
Presidência da Deputada Maria Olivia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: Ata - Questão de ordem -
Enc:ramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Elmo Braz - Maria Olivia - Ajalmar Silva - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Elbe
Brandão - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite -
Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Martini -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos
- Sebastião Costa - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 9h01min, 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.

12 Parte
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem
O Deputado Péricles Ferreira - Sra. Presidente, gostaria de informar a V.

Exa. que temos na pauta matérias importantes para votação. Como não
temos, neste momento, "quorum" para votação, solicito o encerramento, de
plano, desta reunião.

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

número regimental para prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 22, às 9,
às 14 e às 20 horas; do dia 23, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a ordinária do dia 23, ás 14 horas, com a
ordem do dia a ser publicada, ficando desconvocadas as extraordinárias
marcadas para hoje, às 14 e às 20 horas. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 238a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22112197

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata -? Parte (Ordem do

Dia): Discussão e Votação de Proposições: requerimento do Deputado
Durval Ângelo; discursos dos Deputados Raul Lima Neto, Gilmar Machado,
Maria José l-Iaueisen e Marcos Helênio; questão de ordem; chamada de
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para
continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados Geraldo Nascimento,
Adelmo Carneiro Leão e Paulo Pettersen; requerimento do Deputado Durval
Ângelo; deferimento; questões de ordem - Prosseguimento da votação, em
1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.550197; requerimento do Deputado Gilmar
Machado; deferimento; votação do Substitutivo n o 1, salvo emendas e
destaques; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação;
questões de ordem; votação da Emenda n° 1; rejeição; votação da Emenda
n° 2; aprovação; votação da Emenda n° 3; questão de ordem; leitura da
Emenda n° 3; discursos dos Deputados Ronaldo Vasconceilos e João Batista
de Oliveira; rejeição; verificação de votação; retificação do resultado;
aprovação da Emenda n° 3; votação da Emenda n° 4; questão de ordem;
leitura da Emenda n° 4; aprovação; declarações de voto - Votação, em 10
tumo, do Projeto de Lei n° 1.572/97; discursos dos Deputados Anderson
Adauto e Gilmar Machado; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação das Emendas nos
1 e 2; rejeição; declarações de voto - Questão de ordem - Encerramento.

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - 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 - Antônio Roberto
- Amaldo Canarinho - Arnaldo Feriria - Bené Guedes - Bilac Pinto: Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Ermario Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - lrani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Henrique - José
Maria Barros - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini
- Paulo Pettersen - Paulo Schettirto - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -



kw
461

Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz ) - Às 9h115min, 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
- A Deputada Maria Olivia, 5°-Secretária, nas funções de 2°-Secretário,

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 a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo

solicitando a inversão da pauta, para que o Projeto de Lei n° 1.425197 seja
votado antes do Projeto de Lei n° 1.572197. Em votação, o requerimento.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, deixo de encaminhar a
votação para abreviar um pouco mais o tempo para os nossos companheiros
Deputados.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas presentes nas galerias, estamos solicitando a inversão
da pauta, por meio do requerimento do nosso companheiro de Bancada,
Deputado Durval Angelo, porque vamos entrar num projeto complexo, que
vai exigir um tempo maior da Casa. Ai é que vamos ver se há um esforço,
uma tentativa de todos de resolver o problema relativo ao IPVA.

Há um projeto em tramitação, sobre o qual queremos negociar e queremos
discutir. E por isso que estamos pedindo a inversão da pauta, para que
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possamos entrar rapidamente nele, porque é o mais complexo da pauta.

O outro projeto, que está na frente, refere-se à renegociação da dívida, que
também entendemos ser importante, mas sobre a qual já há um
entendimento. Aliás, o Governo do Estado já agilizou o processo de
renegociação da dívida com o Governo Federal, porque havia necessidade
de o Governo acertar com o Banco Central a elevação do percentual dos
juros, já que Minas não tem como pagar os 20% agora, de imediato, na
renegociação da divida.

Havia necessidade, então, de uma diminuição, que vai ficar na casa de
10%, e uma introdução agora, para compensar a diminuição daquilo que
vamos pagar, da elevação da taxa de juros de 6% ao ano para 7,5% ao ano.
Quanto a esse projeto, já há mais ou menos um entendimento, tanto do
Governo do Estado como do Governo Federal, para cumprir o pacote do
Governo Federal, que foi votado recentemente, e que obriga os Estados e os
municípios a fecharem os acordos das suas renegociações de dívidas com o
Governo Federal até o dia 31 de janeiro.

O projeto posterior, que é o projeto que trata do IPVA, ainda está na fase
de 1 0 turno. E aí temos que ver se a Bancada do Governo está interessada
em resolver e votar logo o projeto para poder acertar também a parte
financeira. E interessa à Bancada do PT discutir e fazer um entendimento
com relação a essa questão.

Na semana passada, quando o Secretário da Fazenda, João Heraldo,
esteve aqui na Casa pedindo desculpas pelo equivoco que cometeu no envio
antecipado para os contribuintes do aumento do IPVA sem que tivéssemos
uma definição quanto a isso, o Secretário colocou explicitamente, para todo
o povo de Minas, que assiste ao canal da Assembléia, e também às outras
emissoras que cobriam aqui a Casa, que havia e que estava aberto um
processo de negociação. Fiz um encaminhamento durante a exposição do
Secretário, na qual eu colocava que ele falava uma coisa aqui, mas fazia
outra depois, pelas nossas costas. Ele achou ruim e disse que não tinha uma
relação de amizade pessoal comigo. Eu, particularmente, não precisei de
procurar psicólogo, porque não preciso desse tipo de companhia. Mas o que
eu gostaria de colocar é que foi mostrado explicitamente que nós
poderíamos discutir modificações nesse processo. Eu quero fazer o processo
de modificação do debate. Queremos um debate franco e aberto com o
Governo, como tem sido a nossa postura desde o início, desde que o
Governo enviou o pacote. Nós dizíamos que para colocar essa votação
havia necessidade de entendimentos. Queremos fazer o entendimento da
questão do IPVA. Agora, se o Governo acha que vai passar porque tem
maioria, então é outra coisa. Mas depois não digam que a Bancada do PT
não tentou fazer entendimento. No caso do IPVA, não concordamos nem
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podemos concordar com a forma como ele veio para esta Casa. A
trapalhada do Secretário da Fazenda piorou a situação. Entendo que é uma
desmoralização para esta Casa não fazermos essas modificações,
principalmente depois daquele "mea culpa" vergonhoso que fez aqui o
Secretário da Fazenda.

Essa votação que acabamos de fazer, que não considero vitória nem
derrota de ninguém, foi muito importante. Foram muito importantes as
modificações feitas. Foi feito um aperfeiçoamento com a emenda do
Deputado Ronaldo Vasconcellos. Não tenho o objetivo de derrotar nem de
ser derrotado por ninguém. Nosso objetivo é aperfeiçoar os projetos para que
o povo de Minas não tenha uma perda muito grande, para que ele não tenha
um sacrifício ainda maior. Essa é nossa linha de raciocínio. Para isso
chamamos a liderança do Governo: para procurarmos um entendimento, de
cabeça fria, como quando discutimos a questão da pauta mínima. Muita
gente tem entendido mal esse processo, mas quando fazemos algum
entendimento, temos de ter a clareza de que teremos ganhos e desgastes.
Mas eu, particularmente, não tenho medo de assumir eventuais desgastes,
desde que tenhamos clareza do acordo que fizemos. O parlamento é uma
casa que existe para que possamos fazer acordos, modificações, debates e
aperfeiçoamentos para o bem do conjunto da população. Todos temos
responsabilidades com a população que nos elegeu e nos paga muito bem.
Precisamos ter a capacidade de diálogos e debates. Da tribuna podemos uns
convencer aos outros a trazer melhorias para a população. Esse é o apelo
que faço para as Lideranças do Governo. Conclamo a todos a fazer essa
inversão, para que possamos dar agilidade ao processo de nossos trabalhos.
O processo de votação de IPVA ainda está no 1 0 tumo, e hoje já é dia 22.
Parece que muita gente está querendo fazer um Natal diferente este ano.
Algumas pessoas estão querendo uma comemoração diferente, uma
comemoração preparada. Tenho a certeza de que o pessoal da assessoria
da Casa e o da consultoria já está preparando uma festa para nós ficarmos
aqui no dia 25. Mas parece-me que alguns ainda desejam fazer o Natal em
casa, só com os seus familiares mais próximos e, não, uma grande
confraternização aqui no dia 25. Portanto, conclamamos a todos a fazer,
então, esse processo de inversão, para que estabeleçamos o debate, o
diálogo, e tenhamos a agilização dos nossos trabalhos e das votações.
Queremos, assim, concluir rapidamente a nossa votação, para que tenhamos
também condições de entrar no recesso parlamentar, tanto os Deputados
quanto a assessoria e a consultoria, que têm nos dado, realmente, nesses
dias de debates mais profundos do pacote, a demonstração da sua
competência e seriedade. Estão todos aqui no maior esforço para tentar
resolver esses impasses provocados pela precipitação do Governo, que,



464
muitas vezes, não tem o devido respeito ao Poder, como infelizmente
ocorreu no caso da emissão das notas. É, por isso, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, que estamos fazendo uma argumentação concreta e objetiva,
para que tenhamos condições de agilizar o processo das votações e resolver
essa questão do IPVA, um problema ainda polêmico que temos aqui para
acertar. Esse é o apelo que fazemos, ou seja, que aprovem esse
requerimento apresentado pelo ilustre Deputado Durval Angelo, que,
também, tem esse mesmo objetivo e interesse em resolver essa situação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, a Deputada
Maria José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Estamos aqui também participando desse processo democrático, para que
possamos discutir os projetos que aqui chegam e que devem ser bem
debatidos e conhecidos por todos nós. Então, estamos discutindo esse
projeto do IPVA. Penso ser importante que repitamos agora o fato
constrangedor e desagradável para todos nós da chegada desse projeto e a
maneira estranha e esquisita, mesmo, como o Governo o encaminhou.
Também recebi em minha casa, antes mesmo que o Sr. Secretário da
Fazenda viesse aqui para discutir e pedir desculpas, a guia para pagamento
do IPVA. Na verdade, isso demonstra a falta de respeito a este Poder
Legislativo e, ainda, o seu abuso de poder e o seu autoritarismo. Isso
demonstra que o Poder Executivo está acostumado a "tratorar" esta Casa e a
impor as suas condições, vantagens e regras, sem nenhuma discussão,
contando com a subserviência desta Assembléia Legislativa. É
constrangedor o que aconteceu em Minas Gerias. E um fato que diminui a
grandeza do Poder Legislativo. Quero lembrar duas frases usadas pelo
Deputado Anderson Adauto, que, para mim, sintetizaram plenamente o que
aconteceu: "O feitiço virou contra o feiticeiro" e "Um dia a casa cai". Essas
frases foram usadas com muita propriedade e de maneira muito correta.
Acostumado a mandar, a desmandar e a atropelar todo o processo desta
Casa, o Poder Executivo, mais uma vez, quis passar por cima de todos nós
e foi submetido a um vexame. Foi aí que a casa caiu.

Lamentamos a facilidade com que esta Casa aceitou as desculpas do
Secretário da Fazenda. É interessante que ele tenha considerado absurdo
apenas distribuir as guias do IPVA antes da votação nesta Casa. Absurda,
para mim, no entanto, é a certeza que ele tinha de que podia imprimir tudo o
que quisesse e de que esta Casa votaria segundo a ordem do Governo.
Estranho, para mim, é que o Poder Legislativo, com muita facilidade, apenas
com o pedido de desculpas e vagas explicações, submeteu-se novamente e
concordou em votar o IPVA sem problemas.
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Para nós, foi motivo de orgulho o Presidente assumir a posição - que era
correta - de retirar o projeto do IPVA do pacote do Governo. Foi aplaudido e
louvado por todos os partidos, com merecimento e justiça. Em poucas horas,
no entanto, a situação mudou de novo. Que papel o Poder Legislativo
desempenha no Estado de Minas Gerais? Basta que o Secretário reconheça
seu erro, peça desculpas, e tudo fica resolvido?

Sus. Deputados, esse projeto poderia ter sido aprovado sem grandes
problemas, com algumas emendas, com discussão séria, mas não assim, a
toque de caixa, como faz o Governo todos os anos, mandando um pacote na
última hora. Aliás, esse é o costume. Estou nesta Casa há nove anos, e todo
final de ano é esse atropelo. Passamos mais de um mês sem que nada,
absolutamente nada fosse votado, a não ser alguns requerimentos. Foi a
greve branca feita pelos Deputados governistas, enquanto esperavam a
aprovação, por parte do Governo, das verbas de que precisam para
atendimento em suas bases. De repente, em uma semana, tudo aquilo que
não foi votado em quatro ou cinco meses tem que ser resolvido a toque de
caixa. E por isso que muitos projetos são apresentados e votados com falhas
graves, sem que o povo saiba o que está acontecendo, sem que perceba o
prejuízo que leva.

Na Mensagem n° 220197, há o seguinte trecho: "Não há como negar a
imperiosa necessidade de se reverem os valores das aliquotas vigentes,
bem como de se 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 imposto.

Busca-se, dessa forma, amenizar as dificuldades financeiras do Estado,
sobrecarregado com os pesados encargos oriundos da construção e
manutenção de sua extensa malha viária".

Sim, Sus. Deputados, entretanto, já foi retirada do projeto a cobrança do
IPVA de aeronaves. Alega-se que elas sairiam para receber a permissão
para o transporte fora de Minas Gerais, mas sabemos que é no local do
embarque do passageiro que o imposto é cobrado.

Mais ainda, veículos com mais de 15 anos de uso sempre foram isentos do
pagamento do IPVA, e nós entendemos que há problemas nesse ponto. Até
divergências. Entendemos que o veículo mais usado, desgastado, pode
poluir o ambiente, provocar maior número de acidentes; deveria, sim, pagar
IPVA. Mas, se uma pessoa fica com um carro por mais de 15 anos, é porque
realmente não tem condições, não tem poder aquisitivo para trocar de carro
com mais freqüência.

Sabemos muito bem que a melhor marca de caro é o carro novo, que não
precisa estar na oficina todos os dias, que nos dá garantia nas estradas.
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Caro velho é perigoso, mas ninguém fica com ele por alegria e prazer. Esse
tipo de imposto termina penalizando aqueles que não puderam trocar de
carro e são obrigados a se arriscar nas estradas. Nesse caso, em vez de
taxar, o mais correto seria exigir que esses carros fossem vistoriados com
mais freqüência. Dessa forma, iria garantir-se o transporte e a segurança não
só para o usuário, mas também para os outros que estão nas estradas.

A alíquota de 4% proposta para automóveis, veículos de uso misto,
utilitários em geral e outros...

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Marcos
Helênio.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, demais pessoas presentes; estamos encaminhando o debate
sobre a questão do IPVA. Queríamos verificar qual é a posição desta
Assembléia Legislativa, porque, se for apenas aceitar a desculpa do
Secretário, que veio justificar a expedição de guias e, depois da desculpa,
mantém as que já estão nas mãos dos contribuintes, passando de 3% para
4%, seria uma posição de subserviência.

Nossa posição é totalmente contrária a esse projeto. Primeiramente, no
que diz respeito ao percentual de aumento, passando de 3% para 4%, sem
olhar a condição e o valor de cada veiculo.

Isso representaria um aumento de 33%, que é incompatível com a inflação
do período. Há denúncias também de que algumas guias relativas ao ano de
1997, que serão pagas em 1998, chegaram com aumento superior a 33%.
Então, entendemos que todas elas terão de ser anuladas. E não adianta
dizer que vamos manter esses percentuais para alguns veículos. A maioria
deles serão penalizados.

Nossa proposta é muito clara. Em primeiro lugar, apresentamos um
substitutivo que começava com 2% sobre veículos de até R$10.000,00, e a
aliquota iria subindo, até chegar a 4% para os carros de luxo e os
importados. Como não foi aceita, fizemos outra proposta. Qual sena a última
proposta do PT, em relação ao IPVA, para entrar num entendimento e
chegará aprovação? Seria esta: 3% sobre carros de até R$10.000,00; 3,5%
para os carros de R$1 0.000,00 a R$1 5.000,00, e 4% para os carros de mais
de R$15.000,00. Fora disso, seria abusar da população. E vamos fazer
obstrução, segurar esse projeto. Ele não será votado este ano, se depender
da posição dos Deputados do PT. Gostaríamos de contar com a coerência
de Deputados que se têm manifestado contra aumentos abusivos. Sabemos
que determinados reajustes, muitas vezes, têm de ocorrer, mas temos de
analisar o seu impacto. O Secretário perguntou qual seria o impacto para o
Estado, se houvesse redução. Temos de inverter a pergunta: qual será o
impacto para a população que vai receber esse aumento de 33%? Não
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podemos analisar apenas pela lógica do lucro do capitalismo selvagem. Há
de ser uma lógica que leve em consideração a situação de setores da
população que são sacrificados. Muitos falam que o remédio é amargo.
Concordamos, mas é necessário que os pacientes sejam outros, e não os
mesmos que são sempre penalizados.

Portanto, estamos numa posição muito clara, transparente e firme com
relação ao IPVA. Com relação à atitude da Secretaria, com sua experiência
e competência administrativa, o Dr. João Heraldo deixou muito claro que não
houve nenhum engano ao serem expedidas as guias, mas uma certeza de
que esse projeto seria aprovado sem maiores empecilhos. As guias foram
confeccionadas em agosto e expedidas agora, na certeza de que seriam
aprovadas pela Casa. Temos aí a questão do respeito a esta Assembléia.
Não adianta protestar e aplaudir o Presidente da Casa por ter tomado a
atitude de retirar o projeto da pauta. Depois, num almoço com o Secretário,
no 230 andar, disse "amém" a ele. Isso é uma atitude incoerente. A noite,
aplaude-se o Presidente, que mostrou a independência do Poder Legislativo,
mas lá, no almoço, S. Exa. diz ao Dr. João Heraldo que aceitamos suas
desculpas, está tudo certo e pode continuar com as guias de 4%.

A Casa não pode permitir atitudes ambíguas e incoerentes, decisões na
calada da noite - e depois, no almoço, as posições são modificadas. Qual é,
de fato, a nossa autonomia? E manter o que o Governo quer, ou é ter a
coragem de aperfeiçoar o projeto e colocá-lo para ser discutido no ano que
vem?

Não é possível ficar nos sacrificando de segunda a sexta-feira, de manhã,
de tarde e de noite, sábado, o dia todo, também no domingo, como foi na
semana passada, e agora haverá, nesses dias todos, reuniões de manhã, de
tarde e de noite novamente. Vamos continuar votando depois do Natal, para
atender à condição imposta pelo Governador do Estado e pelo Secretário.
Não concordamos e não vamos entrar nesse jogo. Como disse, não vou
justificar mais, mas não aceitamos nenhum tipo de insinuação. Estamos aqui
há oito anos - e a Bancada tem sido coerente - e nunca abrimos mão de
nossas posições.

Agora, devo uma justificativa aos Deputados que me cobraram em relação
ao Deputado Tilden Santiago, quando disse que S. Exa. foi destratado na
Casa. Quero dizer que todos os Deputados o receberam bem. Houve uma
referência do Deputado Anderson Adauto, que pediu desculpa. Foi apenas
um Deputado que fez uma referência negativa, mas está contornada. Todos
os Deputados mantêm com o Deputado Tilden Santiago uma relação de
respeito, até porque se trata de uma pessoa idônea, de bem, de caráter.

Portanto, essa é a posição definitiva de nossa Bancada, que estará aqui o
tempo que for necessário, hoje, amanhã, quarta-feira, dia 24, sexta-feira, dia
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26, no sábado e no domingo, se houver prorrogação. Não vamos deixar
votar sem "quorum". Queremos dizer, ainda, que emendas de última hora
serão destacadas para que não sejam aprovadas.

Concluindo, quero dizer que foi derrubado na Casa o repasse de verbas
para entidades como a OAB, a AMAGIS e o Ministério Público. No entanto,
agora, através de uma emenda, essas matérias estão voltando, para ser
votadas. Não entendemos mais nada. Nesse sufoco, derruba-se uma
emenda, mas volta com ela novamente. Vamos acabar votando muita coisa
sem saber do que se trata. E preciso ter cuidado. Achamos que os repasses
para essas entidades, que até hoje receberam valores significativos, não
podem continuar. São entidades privadas e devem caminhar com a
arrecadação de seus associados. Cada associado paga, e não é pouco. Sou
advogado e pago uma anuidade de R$300,00. O nosso encaminhamento
será contrário a essas emendas de última hora. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, solicito que V. Exa.

convoque os legítimos representantes do povo para recomposição do
"quorum".

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados, portanto há

"quorum" para continuação dos trabaihos.Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Gemido Nascimento.

O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, demais pessoas presentes nas galerias, imprensa; ao assumir
nesta Casa o erro na emissão e distribuição das guias de IPVA, tanto o
Governador Eduardo Azeredo quanto o Secretário João Heraldo Lima
garantiram que não haveria nenhum prejuízo para os contribuintes, mas, ao
aumentar de 3% para 4% a tabela, de forma global, o Governo está
efetivamente impondo mais um custo ao contribuinte, de forma abusiva.

A Bancada do P7 propõe uma tabela progressiva de reajuste, por entender
que, dessa forma, a cobrança do IPVA não penalizará tanto aqueles que
possuem veículos populares. Conforme disse o nosso Líder, Deputado
Marcos Helênio, nós, do P7, estamos dispostos a dialogar com o Governo,
mas baseados em princípios e propostas concretas. Infelizmente, até o
momento, o Governo se mostra intransigente, deixando claro que as guias
do IPVA não são apenas um erro, mas uma orientação do Governo. O que o
Secretário fez não foi apenas um erro, mas um crime de responsabilidade.
Por isso, Sr. Presidente, caros companheiros Deputados, sempre propomos
medidas que possam atenuar os problemas, como essas que apresentamos
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ao projeto do IPVA.
Não posso concordar, Sr. Presidente, com a alíquota de 4% para os

veículos. Isso representa um reajuste de 33,33% no IPVA. A nossa Bancada
fez uma proposta progressiva, que temos condições de justificar. Gostaria de
ler agora a nossa justificativa: "A Constituição da República, refletindo no
capitulo da ordem tributária o princípio de isonomia, assegura que o
contribuinte será tratado de acordo com sua capacidade econômica. Ora, em
se tratando de imposto direto e de natureza patrimonial, a aplicação do
princípio da capacidade contributiva impõe critérios de progressividade. E o
que determina o art. 145 da Norma Fundamental, em seu § 1 0 : 'Sempre que
possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte'. Como o projeto
originalmente apresentado pelo Poder Executivo não atende a estes
princípios, encaminhamos a presente emenda, no intuito de conferir a nossa
legislação relativa ao IPVA a devida consonância com o espírito
constitucional".

A oposição que faço, caros Deputados, tem sido muito mais no sentido de
sermos uma bancada que tem responsabilidade ao fazer oposição, ao
contrário da orientação que recebemos, no momento da campanha, quando
meu partido, com toda a sua grandeza, havia nos orientado para que
fôssemos oposição critica. Não entendi o que significava isso, e ainda não
estou entendendo. Lutei incansavelmente para que a nossa bancada fizesse
uma proposta. Por isso nós a encaminhamos, mas lamentavelmente foi
rejeitada.

Gostaria de trazer alguns itens de nossa proposta.
Os Deputados que estão atentos a essa obstrução sabem por que agimos

assim. Fazemos essa obstrução, Sr. Presidente, caros colegas, porque
queremos a inversão da pauta, para discutir a questão do IPVA. E por isso
que encaminhamos um requerimento. O Deputado Ronaldo Vasconcellos
melhorou um dos itens, que até já foi aprovado. A sua proposta já foi
aprovada em consonância com a nossa bancada. Ela teve também a minha
aprovação, apesar de a senha não ter sido registrada. A Bancada do PT, que
se faz presente, votou integralmente, de acordo com as propostas que
apresentamos.

Vou ler alguns itens da emenda ao Projeto de Lei n° 1.425197. (- Lê:)
"Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
'Art. 10 - As aliquotas do IPVA não excederão os limites abaixo indicados:

- 3,0% para automóvel, veículo de uso misto, veículo utilitário e outros
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II - 2,5% para os veículos mencionados no inciso 1, com potência acima de

1.000, até 1.600 cilindradas;
III - 2,0% para os veículos mencionados no inciso 1, com potência até

1.000 cilindradas;
IV - 2,0% para veículos destinados à locação, de propriedade de empresas

ou pessoas físicas locadoras de veículos ou na sua posse por força de
contrato de locação mercantil, exceto aqueles sujeitos a alíquotas menores;

V - 2,0% para caminhonete ou caminhão de carga "picape", furgão e
veículos automotores rodoviários com autorização para transporte público de
passageiros;

VI - 1,0% para ônibus, microônibus, caminhão e caminhão-trator;
VII - 1,5% para motocicleta, motoneta, triciclo, quadricicio e ciclomotor,

com potência acima de 150 cilindradas;
VIII - 1,0% para motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e ciclomotor,

com potência até 150 cilindradas;
§ 1°- As alíquotas referidas neste artigo serão reduzidas em 25%, quando

se tratar de veículo movido a álcool'.
Foi neste particular a contribuição do Deputado Ronaldo Vasconcellos,

com a qual já havíamos concordado.
'§ 20 - As aliquotas referidas neste artigo serão elevadas em 25%, quando

se tratar de veículo automotor de fabricação estrangeira.
§ 30 - Para definição de veículos citados neste artigo, serão observadas as

normas técnicas dos respectivos fabricantes ou, na sua ausência, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT'.

Quero cumprimentar o Deputado Ronaldo Vasconcellos, que melhorou,
nesse aspecto, as propostas que havíamos apresentado. Gostaria de, em
outra oportunidade, ao encaminhar outro requerimento, se assim desejar a
bancada do partido, poder falar mais sobre a emenda que acrescenta alguns
incisos ao art. 10. Ainda há tempo para dizer que votamos de acordo com
nossa bancada. Também participei disso. Muito obrigado, Sr. Presidente, por
ter concedido, muito gentilmente, esse espaço para todos nós. Muito
obrigado, Srs. Deputados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputada EIbe Brandão, essa questão que estamos discutindo tem uma
série de variáveis que merecem uma análise detalhada e aprofundada. As
reflexões que pudemos fazer sobre elas colocam-nos numa situação de
desafio, no sentido de nem permitir a votação do IPVA nesta Assembléia.

Em relação a essas variáveis, quero fazer as seguintes considerações:
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primeiro, a atitude do Executivo, do Governo, especificamente da Secretaria
da Fazenda, ao elaborar as guias de arrecadação e enviá-las aos
contribuintes antes de qualquer votação nesta Assembléia Legislativa,
constituiu uma agressão, numa intervenção do Poder Executivo na
Assembléia Legislativa, que resultou, inicialmente, na atitude correta do
Presidente desta Casa em retirar da pauta o projeto encaminhado pelo
Governo para a elevação do IPVA.

Quero destacar, em relação a essa análise, um texto do jornal "Estado de
Minas" de ontem, que, na minha concepção, faz a avaliação correta: "A
atitude do Secretário de Estado da Fazenda de humildade ao reconhecer o
erro, mas nem tanto, ao reconhecer que deveria ter feito as guias de
arrecadação, não pode nos satisfazer com um pedido de desculpas. A
atitude foi realmente arrogante, indevida, precipitada e onerosa para o
Estado de Minas Gerais". Por esse motivo, e somente por ele, no meu
entendimento, as lideranças partidárias não deveriam ter aceitado o retomo
da proposição para esta Assembléia Legislativa.

Quero reafirmar a posição do PT, estabelecida no encontro de Lideres:
manteremos o nosso voto contrário à recondução do projeto ao Plenário. Só
este fato seria suficiente para afirmação definitiva desta Assembléia, para
não permitir o retorno da proposição à Assembléia de Minas Gerais.

Infelizmente, a manifestação, o gesto de colaboração dos Lideres foi
também um gesto no sentido de reduzir e diminuir a força da Assembléia
Legislativa, a sua independência. Quero reafirmar essa posição.
Considerando o retorno da proposição à Assembléia Legislativa, temos
também muitas outras variáveis a serem analisadas.

O PT discutiu exaustiva e detalhadamente a proposta do Governo, e nós
avaliamos que, principalmente na faixa de caros populares até o limite de
R$10.000,00, não é aceitável nenhuma elevação de alíquota na cobrança do
IPVA.

Não iremos aprovar e não facilitaremos nenhum encaminhamento com o
objetivo de elevar a taxa de IPVA sobre os caros populares até o limite de
R$10.000,00. Não posso aceitar a alegação dos governistas de que esse
limite abrangeria 90% da frota do Estado. Esse não é um argumento que nos
convence. Se a maioria dos carros de Minas Gerais está dentro dessa faixa,
é sinal de que a população está empobrecida e não tem condições de ter
carro novo ou carro melhor, e tem que transitar com sua Brasília, com seu
Corcel, com seu carrinho velho. Esses transitam em ruas congestionadas e,
principalmente, em rodovias, que não têm conservação, sinalização, não têm
o mínimo de estrutura para garantir a vida. Portanto, não nos convence a
nos aliar ao Governo para votar favoravelmente a qualquer elevação de
aliquota para os caros populares. Num gesto de compreensão de que a
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situação do Estado é grave, de que é necessária a arrecadação imediata de
mais recursos, estamos admitindo votar que a aliquota seja elevada para
proprietários de melhores carros e, seguramente, melhor condição de vida.
Poderão sacrificar um pouco de sua renda e contribuir para a melhoria da
arrecadação do Estado.

Estamos admitindo a elevação da alíquota de 3% para 3,5% para os
veículos de R$10.000,00 até R$15.000,00, e somente acima de R$15.000,00
a elevação para 4%. Esse é nosso limite de aceitação para essa proposta.
Temos discutido com o Presidente desta Casa e com os representantes do
Governo que não é essa a forma de melhorar a situação do Estado, pegar as
pessoas que não têm saída e cobrar delas cada vez mais impostos. É
preciso entender que existem outras formas de cobrar impostos, e
precisamos cobrar daqueles que podem pagá-los. Num Estado onde o nível
de sonegação atinge 50%, não podemos admitir que aqueles que não têm
saída acabem pagando cada vez mais. O que entendemos é que, se o
Estado melhorar sua eficácia na tarefa de cobrar daqueles que podem e
devem, teremos a solução do problema.

Não podemos imaginar uma reforma tributária às avessas, cobrando cada
vez mais dos que menos podem, para sustentar a ganância, a fome
incontrolável desse Estado, que gasta cada vez mais recursos em questões
que têm muito pouca serventia para o interesse da sociedade. O que
queremos e o que estamos dispostos a fazer é sentar com todos os
parlamentares, de todos os partidos, para discutir uma reforma tributária
séria e uma nova estrutura, capaz de garantir a esse Estado a arrecadação
necessária e suficiente para assegurar a sua função básica de atender
melhor, com mais agilidade, presteza e competência. Para construir um
Estado diferente deste e atender a um projeto diferente do que está aí,
estamos dispostos a nos debruçar sobre todos esses desafios para encontrar
as melhores soluções. Mas não vamos, definitivamente, ceder um milímetro
a mais, um tostão a mais, um centavo a mais, no sentido de permitir a
cobrança de qualquer valor acima do que estamos propondo em relação ao
IPVA. Se os representantes do Governo acharem que, nesse nível de
contribuição, podemos colaborar com a melhoria da arrecadação imediata,
entendemos que isso significará muito pouco, mas é um muito pouco
daqueles que podem um pouquinho mais, e estaremos votando no limite da
emenda que propusemos.

Estou ocupando esta tribuna para dizer categoricamente que o PT, em
relação a essa proposição, não cederá nem um centavo a mais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Paulo
Pettersen.

0 Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é público e



r Á '11
473

notório que V. Exa. é testemunha maior desse acompanhamento do PMDB,
do seu posicionamento, na pessoa do nosso grande Líder, Deputado
Anderson Adauto, e do comportamento do partido ante essa agressão,
ansiedade e falta de criatividade do Governo, que só pensa em aumento de
impostos para solucionar os problemas de Minas Gerais. Essa, realmente,
não é a saída; muito pelo contrário, o aumento de impostos incentiva a
sonegação. Mas temos que procurar o entendimento de todos os
parlamentares, independentemente do partido a que pertençam. Até mesmo
os do Governo têm a preocupação - tenho a certeza disso - de que as coisas
não podem ser como estão no projeto. Elas têm, realmente, que ser
mexidas. E para isso que existem bancadas de agremiações nesta Casa.
A sociedade mineira não comporta a carga tributária, e o Governo insiste em
passar por cima da inflação. Se tivermos que dar um aumento, então, vamos
fazê-lo pela inflação. Mas o Governo insiste nesse aumento de 33%. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, pela inteligência desta Casa, não podemos
jamais acatar esse projeto e votá-lo como está.

Não sei se a vinda do Secretário da Fazenda está movimentando os
parlamentares da base de sustentação do Governo para a aprovação do
projeto, sendo que o próprio Secretário extrapolou a conveniência do Poder
Legislativo. V. Exa., Sr. Presidente, teve a sabedoria de interpelar aquele
Secretário na hora exata, retirando o projeto da pauta; e as Lideranças,
automaticamente, convocaram-no a vir a esta Casa. Todos nós,
independentemente de Partido, desaprovamos a atitude do Secretário da
Fazenda. Ele foi além das fronteiras; mexeu num Poder que não era seu. O
Legislativo tem que ser independente e não pode sofrer esse tipo de
agressão.

Sabemos das trapalhadas do Governo com relação à crise da PM e na
época das enchentes. Nós, Deputados, estávamos presentes, mas o
Governador estava fazendo turismo. Temos que acabar com isso; temos que
mudar a filosofia e o comportamento que não condizem com um
representante do povo.

V. Exa., que ocupa essa Presidência pela segunda vez, para orgulho de
todos nós, tem que dar o norte ao Governador do Estado, porque sua
assessoria está realmente capenga. V. Exa. tem que mostrar o rumo ao
Governo para que ele caia na realidade e tome a postura esperada de um
dirigente dos destinos do povo. Minas sempre deu esse exemplo para o País,
mas o que estamos vendo são trapalhadas e mais trapalhadas do Governo.

Essa ansiedade por cobranças e aumento de impostos, como da aliquota
do óleo diesel, vai incentivar empresários da fronteira de Minas com Goiás a
deixarem de comprar combustível em Minas para comprar em Goiás. Ora, o
que estamos ganhando com isso?
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È isso que V. Exa. tem que mostrar ao nosso Governador, que talvez não

tenha conhecimento da área empresarial. Como condutor desta Casa e
nosso orientador, que leve luz ao nobre Governador. Seu gesto será de
grandeza, Sr. Presidente.

Sinceramente, Deputados, ficamos apreensivos com toda essa situação e
também com o problema da COPASA-MG. O PMDB é frontalmente contra o
aumento de impostos. Não podemos repassar para a sociedade, o
trabalhador, o consumidor o ônus dos impostos sobre o óleo diesel. Todos
sabemos que essa cobrança sempre recai sobre o produto final.

Precisamos ficar atentos a isso, pois seremos cobrados amanhã. Não
podemos pactuar com essa irrealidade: se vivemos numa inflação de 5% ao
ano, como é que vamos, agora, acatar um projeto que traz um aumento de
33% sobre a aliquota do IPVA?

Quem agradecer-lhe, Sr. Presidente, a paciência. Todos nós
reconhecemos sua inteligência e gostaríamos, de todo o coração, que V.
Exa. é que estivesse no Palácio da Liberdade. Talvez Minas não passasse
pelo vexame por que vem passando.

Não que o Governador seja um sujeito mau, mas está sendo mal
assessorado, tendo um péssimo Governo e condições mínimas. Acho que
qualquer um, principalmente V. Exa., teria condições de administrar o
Estado, que está sendo pessimamente administrado. Os recursos do povo
mineiro estão sendo mal empregados.

Tenho a certeza, Sr. Presidente, de que V. Exa. vai contribuir com todos
nós para fazer com que o Natal do povo mineiro não seja cheio de surpresas,
afrontas e imposições, seja um Natal equilibrado, buscando a realidade e
corrigindo essas aliquotas. Tenho dito, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo,
solicitando a retirada de tramitação do seu requerimento de inversão de
pauta. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, nossa questão de ordem,

antes de prosseguirmos a votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.550197, que dispõe sobre a COPASA-MG e dá outras providências, é para
retomarmos uma discussão iniciada sábado, à tarde. Naquele dia, num
acordo de lideranças, conforme nosso Regimento, decidimos retirar todos os
requerimentos relativos ao Projeto de Lei n° 1.550197 e não votá-los no
sábado, porque o trabalho de obstrução - e o Deputado Péricles Ferreira está
aqui para confirmar - não impediria que o projeto, até as 10 horas, estivesse
em condições de ser apreciado nas comissões. Queremos registrar a
importância que o Regimento confere ao acordo de lideranças, que é uma
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forma de agilização do processo, busca de entendimento e, quem sabe, até
de consenso.

Mas isso não elimina nossa posição contrária ao que o Governo está
fazendo com a COPASA-MG, como já fez com a CEMIG. Foi uma grande
trapalhada a questão da CEMIG. Hoje, o valor patrimonial da empresa é
menor, em virtude das amarras que o sócio estratégico estabeleceu. O
Governo não pnvatiza a CEMIG, acredito eu, não tanto pelo desgaste
político, nem por problemas de relacionamento com o grupo helista, mas
porque, se houver a privatização, o preço da CEMIG não vai atingir o ágio
que empresas do Nordeste ou empresas menores do Sul atingiram, e aí
ficaria evidente a política entreguista do Governo, a grande trapalhada que a
sua equipe econômica fez. Aí, sim, haveria um ônus político enorme.

Quero deixar bem claro, também, que, com a COPASA-MG, a tendência é
acontecer o mesmo. Hoje temos um Governo que é subserviente não
somente aos ditames do Governo Federal, à política neoliberal incrementada
por ele, mas também a essa lógica perversa de colocar o público a serviço
do privado, o que vemos claramente no caso da CEMIG.

São duas empresas excelentes, que têm trazido grande contribuição à
política social e até à política eleitoral do Governo. Estamos percebendo que
a lógica da prestação do serviço social, tanto da CEMIG como da COPASA-
MG, não está sendo levada em conta. Trata-se de duas empresas que têm
tecnologia de ponta e reconhecimento internacional pelos técnicos, pelo
investimento na área de pesquisa e pelas soluções criativas que
encontraram. Então, erra o Governo Eduardo Azeredo ao pretender jogar a
COPASA-MG no mesmo caminho da CEMIG.

Sr. Presidente, o acordo de lideranças não elimina que estejamos falando
contra essa privatização. E um absurdo também o Governo tentar incorporar
o Fundo de Saneamento ao patrimônio da COPASA-MG. Trata-se de uma
violência contra muitos municípios mineiros que possuem sistema próprio de
tratamento de água e esgoto e que possuem os seus SAE5 municipais. Na
nossa compreensão, isso é totalmente inconstitucional. Hoje, a COPASA
praticamente administra todo esse Fundo, em flagrante desrespeito à
legislação estabelecida por esse mesmo Fundo.

Agora, se o Governo pretender incorporar ao patrimônio da COPASA esse
Fundo, vai praticamente forçar muitos municípios mineiros a passar as suas
concessões para a COPASA - que não será a COPASA de hoje, mas será a
COPASA já entregue às mãos da iniciativa privada, provavelmente com um
futuro sócio estratégico como a CEMIG.

E um absurdo. Queremos denunciar que esses acordos não se fazem sem
prejuízo ao erário público. Alguém tem que ser responsabilizado e pagar por
isso. Vejam bem: bom será se outros expedientes escusas não estiverem
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presentes num processo como esse, de venda de ações para abertura de
capital da COPASA. Queremos deixar bem claro que o Governador Eduardo
Azeredo, em última instância, tem responsabilidade por esse crime.

É bom que se diga ainda que nem entre os dirigentes da COPASA há urna
posição consensual. Na ocasião da discussão da abertura do capital, vários
diretores e funcionários se posicionaram contra. O próprio Presidente da
COPASA, Sr. Ruy Lage, há cerca de nove meses, aqui na Assembléia
Legislativa, repudiou insinuações do Secretário da Fazenda e do Sr. Vice-
Governador do Estado, que é testa-de-ferro do capital internacional e das
políticas neoliberais, de que na COPASA haveria abertura de capital.
Segundo eles, ela não seria privatizada e não venderia ações.

O Presidente da COPASA ainda disse que a empresa era altamente
lucrativa e que se mantinha praticamente com todo o seu trabalho e
investimento com a sua prestação de serviço, não precisando recorrer ao
erário público para fazer a sua política com base na água e no esgoto.
Vemos claramente que dentro do Governo há contradições quanto à questão
da privatização da COPASA.

Perguntaria aos Deputados que aqui estão: podemos continuar assistindo a
tudo isso inertes? Os Deputados da bancada Governista diziam, com relação
ao CREDIREAL, que ele dava um grande prejuízo e que tinha um buraco
enorme. Quanto ao BEMGE, idem. Agora, com relação à CEMIG e à
COPASA, esse discurso não pode ser feito.

Quero saber se cada um dos Deputados terá a coragem, no ano que vem,
de olhar o seu eleitor e dizer: você está pagando contas de água e de luz
maiores, porque temos sócios estratégicos na COPASA e na CEMIG. Eles já
têm a rernununeração garantida do capital investido. O risco quanto ao
investimento é zero. Quero saber dos Deputados como vão fazer os
Prefeitos agora. Mais de 100 Prefeituras passaram seus serviços para a
COPASA, como concessionária pública. Como ficarão com a pnvatização?
O custo do serviço vai aumentar muito, onerando essas pequenas
comunidades. Será que urna empresa privada faria uma política social em
Goiabeiras, por exemplo? Claro que não. O poder público vai continuar
investindo nessas cidades. Passamos o "filet mignon" para a iniciativa
privada e a carne de pescoço para o poder público. Vamos ter
conseqüências terríveis nesse caso. De alguma forma, vamos ter resultados
imediatos para as condições de sobrevivência das populações carentes do
nosso Estado.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaríamos de abordar a mesma questão da COPASA, pois vamos entrar
agora no processo de votação desse projeto. Acho importante debruçarmo-
nos um pouco mais sobre essa questão. Muitos parlamentares não gostaram
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de algumas decisões decorrentes do projeto da CEMIG, como o acordo de
acionistas. Nós, do PDMB, somos contra esse projeto, e iremos usar todos
os artifícios para que ele não seja votado. Se por acaso não conseguirmos
segurar sua votação, entendemos que seria bom se pudéssemos pelo menos
melhorá-lo. Poderíamos incluir uma emenda ressaltando que qualquer
acordo de acionistas que venha a ser feito, nesse projeto de abertura de
capital, viesse novamente para ser votado nesta Assembléia. Achamos que
o acordo de acionistas feito na CEMIG foi extremamente prejudicial à
economia mineira. Por isso, confesso que houve um lapso por parte da
Assembléia, poderíamos ter influenciado melhor a forma como foi conduzido
o processo de privatização branca da CEMIG. Gostaria de estudar melhor a
questão da COPASA. Estamos tendo uma nova oportunidade de revê-Ia.
Acho que a questão da COPASA é mais séria, exatamente porque temos a
certeza de que vão entrar também na COPASA os chamados sócios
estratégicos, como aconteceu na CEMIG. No meu entendimento e na minha
avaliação, essas pessoas passarão a exercer direitos na composição
acionária, na composição da Diretoria Executiva, na composição do
Conselho de Administração. Não vejo nenhuma probabilidade, nenhuma
chance de algum município, de algum distrito, de alguma localidade perdida
ter água não sendo a COPASA a detentora da concessão. Embora seja
100% estatal e tenha um compromisso social, não consegue avançar da
maneira como gostaríamos. Por isso, disse, no último pronunciamento que
fiz a respeito da COPASA, que tinha a certeza de que a maioria absoluta dos
Deputados desta Casa já tinha ido, alguma vez, a essa empresa para
solicitar a implantação de água ou esgoto em alguma localidade deste nosso
Estado.

E um equivoco sem precedentes achar que a COPASA não está
caminhando na velocidade que gostaríamos. E importante dizer que o
Governo, como um todo, está investindo muito menos do que a COPASA.
Hoje ela é uma das poucas áreas que funcionam, talvez seja a única
empresa mineira que esteja fazendo alguma coisa no interior. A ação do
Governo do Estado que vemos no interior é, exatamente, por parte da
COPASA.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um equívoco muito grande acreditarmos,
que, a partir do momento em que permitirmos a abertura de capital, a
empresa vai ser mais eficiente, mais capaz e que vai ter melhores condições
de levar água e esgoto àquelas pequenas localidades do interior. Isso só vai
acontecer porque água e esgoto são absolutamente necessários, mas não
haverá lucro.

Srs. Deputados, fica aqui, mais uma vez, um apelo para que a gente possa
votar de forma contrária. Fica aqui o apelo para que utilizemos todos os
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mecanismos necessários a fim de que o Governo do Estado não atinja os
seus objetivos. E uma injustiça para com Minas Gerais o que está
acontecendo, O Governo está gastando muito mal os recursos públicos.
Esse modelo que o Governo de Minas está adotando, o de acabar com os
ativos do Estado e vender todo o seu patrimônio, já está exaurido. Temos de
salvar algumas coisas que funcionam muito bem no nosso Estado. Quem
pode aqui levantar a mão e dizer que a COPASA não funciona bem? A
COPASA é um exemplo. É uma desculpa esfarrapada achar que abrindo o
seu capital vamos tomá-la mais eficiente. E um engano terrível.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de fazer um último apelo para que
os companheiros entendam a importância desse projeto que iremos votar
agora, um projeto extremamente nocivo à sociedade mineira.

Quando o Governo anunciou o projeto de privatização, colocamos que ele
passaria para a história como o Govemo mais entreguista que o Estado já
teve.

Não me assusto nem um pouco. Fico, inclusive, satisfeito ao ver que o
atual Governador Eduardo Azeredo está bem nas pesquisas. E ele que
queremos. E com ele que queremos disputar as próximas eleições. E
fundamental que seja com ele. E quando ele for em cada município mineiro,
vamos poder dizer: é este o que entregou todo o patrimônio mineiro. E este
aí que não está governando direito; é este aí que, ao faltar recursos, coloca a
mão no bolso do contribuinte mineiro. E vai fazê-lo mais uma vez.

Quero encerrar dizendo que, neste final de semana, visitei duas cidades.
Em todas as duas pude perceber que o povo sabe o que estamos fazendo
aqui. Vinham nos parabenizar, dizendo que estamos absolutamente certos.
Podemos estar sozinhos, mas pelo menos uma voz tinha de se erguer em
defesa dos interesses maiores do nosso Estado, em defesa da economia do
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, não poderia deixar de falar,
nesse momento, até porque só ouvimos até agora pronunciamentos
contrários ao projeto do Govemo, e contrários também à abertura do capital
da COPASA.

Sr. Presidente, sempre que vou falar nesta Casa sobre a COPASA
aproveito a oportunidade, na esperança de que as minhas palavras possam
chegar ao coração dos diretores dessa empresa, ao coração dos
responsáveis por ela, para sensibilizá-los, para que não continuem fazendo o
que estão fazendo.

Entendo que esses sócios estratégicos, como disseram, podem sê-lo no
sentido de mudar um pouco o pensamento, a filosofia e a ação dos
empresários que estão à frente dessa estatal.

Sr. Presidente, dizer que a COPASA não dá lucro, que faz uma obra social
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muito grande e que atende 611 concessões, ou seja, quase a totalidade dos
municípios, significa que ela é totalmente monopolizadora desse serviço no
Estado de Minas Gerais. Dizer isso é aceitar o engano, ou enganar.

Certa vez, este Deputado, quando Vereador em Belo Horizonte, requereu
que se instalasse uma comissão parlamentar de inquérito para apurar
algumas questões sobre o transporte coletivo em Belo Horizonte.

Depois de ouvirmos os Diretores do SETRANSP, ficamos com tanta pena
que o Vereador Rogério Correia sugeriu que fizéssemos uma "vaquinha"
para ajudá-los. Na época, segundo o Tribunal de Contas, o SETRANSP tinha
um lucro de US$12.400.000,00, só com o vale-transporte.

A COPASA, embora tenha um lucro muito grande, repassa para o povo,
que está sempre em aperto. Mas aqueles que ali trabalham não querem de
maneira nenhuma sair, e quando temos a oportunidade de debater com eles,
dizem, vaidosos, que a COPASA é uma das melhores empresas do Brasil,
no que se refere a lucro.

Mas o mesmo não ocorre na área ambientalista, na área da saúde. Eu diria
que a COPASA está sendo a empresa que mais suja os nossos rios e que
mais adoece o povo de Minas Gerais. É verdade que ela trata muito bem a
água que chega em nossa torneira, mas joga o esgoto nos rios, deixando-os
nesse estado, com lixo atômico e lixo hospitalar. Vejam a loucura que é o rio
Arrudas! Aliás, não precisa ser nem o rio Arrudas. Há algum tempo foi
denunciado que, em Três Marias, a COPASA lançou todo o esgoto do
hospital no rio São Francisco, e ela continua fazendo isso. Recentemente,
houve uma mortandade de peixes no rio das Velhas, e encaminhamos um
requerimento para que se instaurasse uma comissão especial para apurar,
na Comissão de Meio Ambiente, aquele desastre ecológico, que causou
tristeza, espanto e vergonha no povo mineiro, quando milhares e milhares de
peixes coalharam o rio das Velhas. No lugar onde aquela água, aquele caldo
corria, viam-se surubins, dourados, curimatás, piaus debatendo-se e saltando
para fora - alguns deles saltando na praia -, querendo respirar. Mas até hoje
nada foi apurado. Os órgãos do Governo responsáveis não deram nenhuma
resposta à população, e esta Casa, no dever parlamentar que Deus lhe deu,
tem mais do que a obrigação de cobrar das empresas ou dos órgãos
responsáveis a resposta para o povo de Minas, para o Brasil e para o mundo,
porque, na verdade, estamos destruindo o planeta em que vivemos.

Mas podemos deduzir - e essa dedução não é sem fundamentos, mas
fundamentada na realidade e nos relatórios dos órgãos ambientalistas sérios
deste País e até do mundo - que a COPASA deve ser a responsável pela
mortandade dos peixes do rio das Velhas, porque aquele rio, antes de chegar
em Várzea da Palma, recebe todo o esgoto do rio Arrudas, onde já
promovemos, num ato de protesto, uma descida de canoagem, para a qual
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tivemos que contar com alguns heróis, todos vestidos com roupas
semelhantes às daqueles homens que desceram na lua pela primeira vez,
porque os médicos disseram que só o contato com o cheiro do rio Arrudas
poderia apodrecer, adoecer, causar hepatite de graus que ninguém entende
às pessoas que estavam ali, pois trata-se da água mais contaminada que
temos aqui. E essas águas caem no rio das Velhas, caem no rio São
Francisco. E nós queremos que a COPASA continue como está?

O Governador está de parabéns, sim, por esse projeto, pois, na verdade,
esse é um primeiro chute na bola, para que outras cabeças, para que sócios,
agora também responsáveis e com autoridade, possam acabar com esse
domínio, com o controle dessa estatal que tem até iobby" que a defende.
Em alguns momentos chego a achar que o que se passa aqui, em grande
parte, é um teatro, porque, às vezes, debates são acirradamente levantados
mas, depois, vemos que já estava tudo preestabelecido por acordos. Mas
acredito que esta Casa, com todos os Deputados, procura uma solução - e
uma solução imediata - para o nosso meio ambiente, para o nosso "habitat".
Porque o que a COPASA está fazendo, o mal que ela causa, por não ter
consciência ou por não ter conhecimento, para não julgar tão severamente
os que estão à frente da empresa, étão terrível que não compensa o
tratamento, pela destruição que ela faz. E como varrer a sujeira para debaixo
do tapete, pois ela trata a água e a suja e depois tem que tratar com
tecnologia bem mais cara, pois está suja demais.

Pudemos ver também, no São Francisco, na minha cidade de Januária, o
esgoto que a COPASA joga ali. A COPASA cobra, Sr. Presidente, na conta
da água, 50% relativos à água que chega na sua torneira e 50% - podem
olhar na conta - relativos à água do esgoto, que ela trata, que sai da sua
casa. Só que ela não trata. Ela joga o esgoto fétido, contaminado, atômico,
um esgoto tóxico e, que se não tomarmos uma providência urgente, vamos
lamentar, mais tarde, por não encontrar uma solução para isso. Já
lamentamos agora, Sr. Presidente, a vergonha que essa empresa impinge ao
povo mineiro.

Portanto, somos plenamente favoráveis a que se aceite todo tipo de
iniciativa no sentido de melhorar, pelo menos, as cabeças da COPASA.
Parabéns ao Governador do Estado por esse bom projeto.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, entendemos que a abertura
do capital da COPASA, neste momento, colocando todos os recursos do
Fundo de Água e Esgoto na COPASA para serem vendidos, não é solução,
de forma nenhuma, para o Estado. O produto dessa venda será usado para
renegociação da divida, para abatimento da dívida e para o PMDI.

Eu, na sexta-feira, argumentei dizendo que o Governo, dessa forma, não
vai resolver os seus problemas. Ele está vendendo o seu patrimônio,
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vendendo tudo o que tem e enviando a esta Casa projetos de aumento de
impostos. Nós entendemos que a solução não é essa, pois sacrifica cada vez
mais o contribuinte, vendendo o patrimônio que poderia trazer benefícios,
principalmente às pequenas cidades do interior de Minas Gerais.

Esse é o primeiro passo para a privatização da COPASA. Após
aprovarmos esse projeto aqui, sem sombra de dúvida, a COPASA será
privatizada e, depois disso, nenhuma empresa privada terá interesse em
ampliar as redes de água no interior de Minas Gerais. E muito menos, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, de fazer o tratamento do esgoto, das redes de
esgoto.

Estamos caminhando, cada vez mais, para o surgimento de grandes
dificuldades com a água. Num futuro muito próximo, a água será moeda
internacional de troca, devido à dificuldade que temos encontrado a cada dia
com ela. E quando a COPASA for passada às mãos do setor privado, a
população dos pequenos municípios não terá oportunidade de ter água
tratada e, muito menos, rede de esgoto.

Não vejo por que vender uma empresa tão bem administrada como a
COPASA. Deixo aqui meu reconhecimento à sua atual diretoria e ao seu
Presidente, Ruy Lage, que a tem administrado muito bem. A administração
da COPASA é um exemplo para todo o Brasil e também para toda a América
Latina. E uma das empresas públicas mais bem administradas que este Pais
tem. Então, não se justifica vender uma empresa porque o Governo não tem
que participar de determinados setores. E água é saúde, é básico. Não há
por que o Governo, hoje, privatizar a COPASA.

Um dia, aqui, discutindo com o Presidente da COPASA, ele me disse que
o Governador é totalmente contrário á privatização da COPASA. Acredito
que ele seja contrário. Não é seu pensamento pnvatizá-la, por sua seriedade.
Mas o seu secretariado, principalmente os Secretários da Fazenda e do
Planejamento, não têm o mesmo pensamento do Sr. Governador. Ele pensa
em vender tudo que tem, para resolver de imediato os problemas do
Governo.

Estive pensando hoje que alguns economistas e administradores enganam
o povo, exatamente como os govemantes enganam o povo. Eles dão uma
versão hoje, e poucos dias depois ela é totalmente contrária. A população já
não sabe mais em quem acreditar. Acho que, neste País, os economistas
são uns grandes enganadores também. Pouco tempo atrás diziam que
jamais haveria a abertura do capital da COPASA, por entender o quanto são
importantes o esgoto e a água para a população. Alguns meses depois
começam a colocar quase R$600.000,00 à disposição, para ser vendido. Aí,
dentro da COPASA vamos colocar uma empresa de capital privado. Quando
houver a privatização da COPASA, o Governo não terá nenhum poder de
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negociação. Será preferível que pnvatize a COPASA de uma vez, como
deveria ter sido privatizada a CEMIG de uma vez só, como ocorreu nos
outros Estados. No Rio Grande do Sul, uma empresa dez vezes menor que a
CEMIG atingiu um valor muito maior do que as ações da CEMIG. Hoje não
temos poder algum de negociação com a CEMIG. Pelo andar da carruagem,
sem dúvida alguma, vamos ter de privatizá-la. Vamos ter de vender toda a
CEMIG, e assim vai acontecer com a COPASA. Assim, não serão
R$600.000,00 que vão resolver o problema do Estado. Será só uma solução
paliativa. E necessária uma reformulação administrativa muito maior.
Estamos parecendo aquela empresa familiar em que, quando o pai morre, os
filhos começam a arrumar cargos, cada vez mais, para dar diretorias a todos
os empresários. Assim, é necessário que o Governo reveja toda a sua
política econômica. É necessário rever toda a administração e não, cada vez
mais, vender nosso patrimônio, desgastar nossa população, acabando com o
acesso à área de saúde pelo povo. Hoje já temos o pior sistema de saúde. A
Constituição garante saúde para toda a população, e o SUS, que é o Sistema
Único de Saúde, já não consegue resolver a situação. As pessoas ficam dois
ou três dias na fila esperando para ser atendidas. Isso não é sistema de
saúde de forma alguma.

Grande porcentagem das doenças que temos hoje provém da água
contaminada. Os pequenos municípios do interior, do Norte, do Noroeste de
Minas e de regiões mais distantes não terão água tratada. Hoje ninguém se
aventura a tomar água em qualquer riacho ou rio do Pais. Então, o
tratamento de esgoto será no futuro uma obra prioritária, e não poderemos
fazer esse tratamento porque ele estará vinculado ao capital privado.
Ninguém vai querer investir onde não tiver lucro.

Em Belo Horizonte, o Governo tem dito que não vai reformar o contrato
com a COPASA. Se for privatizada, a COPASA vai ser entregue de graça
para o setor privado. Muito obrigado.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, a posição da Bancada do PT com relação a esse projeto tem que
ficar muito clara. Somos totalmente contrários à abertura de capital da
COPASA, da mesma forma que fomos contrários à venda de 33% de ações
da CEMIG. Mostrávamos, â época, o prejuízo que seria para o povo de
Minas Gerais a participação do capital estrangeiro. Hoje o Estado não tem o
controle operacional da CEMIG e, da mesma forma, vai perder o da
COPASA, mesmo que não perca o controle acionário. Aí começo a discordar
de posições de nacionalistas, ou que pelo menos deveriam ser, por estarem
no PDT, como é o caso do nosso amigo Deputado Raul Lima Neto, porque
colocar uma empresa de prestação de serviços públicos nas mãos da
iniciativa privada é a lógica perversa do lucro, apenas ele. Se a COPASA
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tem urna função social, que é a de oferecer saneamento básico e água
canalizada, dificilmente um parceiro que entre na empresa vai querer fazer
obras cujos resultados sejam deficitários. Essas grandes empresas querem o
lucro absoluto. É o capitalismo selvagem. Portanto, temos que nos
posicionar totalmente contrários. Não somos a favor do corporativismo ou do
funcionalismo burocrático, excessivo e de má qualidade. Temos que
combatê-los. Esperamos que haja abertura, para que a população possa
participar disso. Aproveito também este momento para dizer qual é posição
formal do PT nessa questão.

O Governo Eduardo Azeredo encaminhou à Assembléia um pacote com
nove projetos, no início de novembro, numa conhecida prática de
encaminhar projetos polêmicos ao término da sessão legislativa. São
medidas impopulares, que incluem o aumento de tributos e a entrega do
patrimônio público, levando a população a mais sacrifícios.

A obstrução aos projetos é um recurso democrático de impedimento da
tramitação, numa tentativa de aprofundar o debate e a discussão para sua
votação. Aos representantes do Governo na Assembléia bastava aguardar o
encerramento dos recursos regimentais intemos para aprová-los tal qual
foram enviados à Casa. Nada se discutia ou se modificava nos projetos. A
ordem era rejeitar qualquer proposta do PT. Funcionava o rolo compressor, e
confiava-se na memória curta do eleitor.

Neste final de ano, a Bancada do PT decidiu forçar a negociação dos
projetos, propondo modificações substanciais a eles, aperfeiçoando a
legislação, na tentativa de evitar que o peso das medidas recaísse sobre
quem tem menor poder aquisitivo.

A "obstrução branca" promovida pela base do Governo para liberação do
dinheiro do PADEM e de subvenções aos Deputados atrasou a tramitação de
diversos projetos, e passaram a impedir a votação do pacote no Plenário. O
PT propôs uma pauta mínima de projetos para negociação. Era preciso
adotar nova postura que conduzisse a modificações nos projetos de forma a
não penalizar mais uma vez o povo mineiro.

Pela primeira vez, houve uma negociação concreta de projetos, incluindo
propostas fora do pacote, como a Proposta de Emenda à Constituição n°
46197, que cria sete cargos vitalícios para o Conselho Municipal de Contas, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 30197, que dispõe sobre as terras
públicas destinadas à reforma agrária, e a retirada de todas as iniciativas que
prejudicassem o funcionalismo.

Para a Bancada do PT, entre as funções do legislador está a de
aperfeiçoamento da legislação. E foi nesse sentido que optamos por essa
tática em relação aos projetos. A bancada mantém sua posição contra os
projetos que aumentam impostos, penalizam o contribuinte e dilapidam o
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patrimônio público. Porém, não pode furtar-se à responsabilidade de intervir
no processo legislativo para impedir que tais propostas acarretem pesado
ônus para a sociedade.

O IPVA, por exemplo, é uma questão na qual temos que nos aprofundar,
fazendo a sua discussão. O episódio do IPVA foi mais uma trapalhada do
Governo Estadual. A Secretaria da Fazenda, antes mesmo de a lei ser
aprovada na Assembléia, distribuiu as guias de recolhimento aos
consumidores com aumento de 4%. Foi uma típica demonstração de
desrespeito ao Poder Legislativo e principalmente ao contribuinte. O que o
Secretário da Fazenda, João Heraldo, considerou um erro, para nós foi um
crime de responsabilidade. O Deputado Durval Ângelo encaminhou ao
Ministério Público uma representação contra o Governador do Estado por
esse motivo.

A Bancada do PT afirmou sua oposição propositiva, se dispondo a dialogar
com o Governo com base em princípios e propostas concretas. Até o
momento, o Governo está intransigente, demonstrando que a emissão das
guias de IPVA não foi apenas um erro e sim uma orientação do Governo,
que não quer mudar nada do IPVA para, assim, manter as guias que já
foram expedidas.

Aí, sim, é uma questão de honra, pelo menos para a Bancada do PT, que
não está aqui movida por interesses pessoais, paroquiais ou influenciada por
políticos inescrupulosos. Nossa bancada está aqui defendendo assuntos de
interesse da sociedade. Nunca negociamos em beneficio próprio.

Fico particularmente muito à vontade para dizer que não faço politicagem,
que não faço política rasteira. Além do mais, não serei candidato em 1998,
exatamente por causa dessas imoralidades.

A Bancada do PT afirmou sua oposição propositiva, dispondo-se a
dialogar, sim, com o Governo. E quais foram nossas conquistas?
Conseguimos muito pouco. Na hora de votarmos projetos polêmicos, votou-
se, ao contrário, pelo rolo compressor, e estamos aqui apenas a aceitar
imposições, como foi o caso da solicitação a esta Casa, por parte do
Governador, de abrir mão de seus direitos para fazer uma legislação sobre
política salarial. Entregamos ao Governador essa incumbência.

Com relação ao ICMS, conseguimos passar o patamar de isenção de 30kw
para 90kw. Sabemos que ainda é muito pouco.

As taxas judiciárias, conseguimos alterar de forma que o pequeno não
fosse imediatamente penalizado. Estamos tentando garantir também os
recursos para o Fundo Penitenciário. No que diz respeito ao orçamento,
conseguimos que o crédito suplementar não ultrapassasse os 10% e
conseguimos, ainda, retirar aqueles projetos imorais.

Portanto, não sei sobre qual fundamento alguns Deputados estão se
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baseando para dizer que facilitamos para o Governo. De minha parte, repito,
estou muito à vontade para dizer que em momento algum abrimos mão de
nossos princípios. Se algum Deputado do PT fez isso, fez por conta própria e
não por decisão da bancada. Assim sendo, não aceitamos nenhum tipo de
insinuação. Não aceitamos a insinuação de que o PT está facilitando para o
Governo. Estamos, sim, cumprindo nosso papel.

o que realmente queremos propor, neste momento, é o desafio com
relação ao IPVA. Ele será votado como o João Heraldo colocou nas guias,
ou vamos ter competência para fazer a modificação necessária? Aí é que
está o desafio.

Aproveito a oportunidade para pedir desculpas ao Tilden Santiago, que não
é Presidente do PT nem veio a esta Casa para influenciar nossa bancada.
Saindo de uma operação grave, aqui veio apenas para visitar colegas e,
lamentavelmente, não foi bem recebido.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, fui citado de forma
tempestiva, não diria injusta porque conheço o Deputado Marcos Helênio,
um dos Deputados que mais admiro neste País: homem reto, íntegro,
temente, não só em seus pronunciamentos como em suas ações. Ele tem
sido, para todos nós, o paradigma de um político sério.

Acho que, se não se candidatar a Deputado, ele vai estar deixando uma
brecha muito grande, talvez até mesmo irreparável, porque ele é um dom de
Deus para a política do Estado de Minas Gerais. Entretanto, ele errou ao
dizer que se a COPASA for privatizada, sem dúvida, não se tratará mais das
águas, porque não interessa às empresas privadas tratar a água, interessa-
lhes apenas o lucro. Sr. Presidente, eis um dos grandes problemas de o
Estado assumir funções que não são dele.

O Estado deveria fiscalizar com autoridade. O Estado deveria fazer
licitação para tratamento de água e esgoto, exigir o tratamento da água que
chega e da água que sai, como ocorre em qualquer pais de Primeiro Mundo
que se preze. Há uma lei universal.

Sr. Presidente, não estamos sozinhos neste mundo. Somos envolvidos
pelo "pneuma-guia", o espírito. Há uma lei de causa e efeito. Quando uma
nação destrói o meio ambiente, naturalmente, a tendência se toma também
uma tendência poluída. Já dizia um sábio que a corrupção é a vergonha dos
povos e a poluição das nações. Quando se vê um rio totalmente poluído,
uma empresa jogando esgotos, e ela tem sempre a defesa por ser uma
estatal... As vezes, nós defendemos uma empresa estatal de forma
sistemática, pelo simples fato de ser urna estatal.

Por exemplo, este Deputado assinou um documento contrário à
privatização da Vale naquela época. Por que privatizar quem vai tomar
conta? Será que não será pior ainda? Entretanto, dizer que a COPASA-MG
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não tem lucro... Senhores, até em Montalvânia a COPASA-MG foi agora.
Simplesmente vai tratar a água que chega nas torneiras. Eu fiz um protesto
para que, pelo amor de Deus, não deixem a COPASA-MG jogar o esgoto
tratado no rio Coctiá, porque destruirá um dos rios mais lindos dos cerrados
brasileiros.

Ora, uma empresa, sendo estatal, muitas vezes, é um Estado dentro de
outro. Tem tanta força, que consegue, às vezes, opor-se às iniciativas do
Governo, porque se toma uma espécie de governo, quando não deveria ser
assim.

Não estamos dizendo que somos radicalmente a favor da privatização e
contrários à continuidade da COPASA-MG como estatal. Somos contrários à
continuidade dessa mentalidade da COPASA-MG, porque polui os rios, e a
poluição é igual à corrupção. Sentimos paz quando podemos contemplar
nossos rios lindos - porque o rio traz paz, lazer, descanso, prosperidade e
abundância. Se o meu povo me escutasse, a sua paz seria como a de um
rio. Há uma ética ambientalista bíblica que diz que não se joga nenhum tipo
de coisa suja em rio. Vejam que em Israel há um único rio, chamado Jordão.

Quando cuidamos do meio ambiente, porque os rios são vivos,
evidentemente, há uma resposta de Deus. A natureza não somente se vinga,
também retribui. Talvez o nosso povo sofra muito, como uma vingança da
natureza pela ação dessa empresa poluidora e irresponsável, que é a
COPASA-MG.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, anteontem
recebemos o ex-Presidente do P7, e não foi minha intenção, de forma
nenhuma, tratá-lo mal. Muito pelo contrário, aproveitei a oportunidade e
solicitei a ele que estivesse presente no Salão Vermelho, para tomar um
café. Não tenho, exatamente no momento em que a posição do PMDB
converge para a posição que o PT sempre assumiu na Assembléia
Legislativa, num momento desse, em que nossas posições se encontram,
não existe, por parte do PMDB, a intenção de entrar numa rota de colisão
com o P7. Seria desastroso, pela estratégia que adotamos, fazer isso nesta
hora.

Aproveitamos a oportunidade, embora não tenhamos sido citados, para
dizer que compreendemos as explicações dadas pelo Líder do P7 nesta
Casa, Deputado Marcos Helênio. Se há uma coisa que sentimos no seu
comportamento, nesses três anos de convívio, é sua decisão de não
participar mais do processo eleitoral, e essa é a única posição de S. Exa.
com a qual não concordamos. No mais, só temos elogios à sua atuação e à
de todos os parlamentares do P7 na Assembléia Legislativa. Então, em
momento algum, gostaria de criar um clima de transtorno com o P7. Muito
pelo contrário. Sinto por não termos tido a oportunidade de sentar e discutir
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antecipadamente a posição que, talvez, o PT e o PMDB teriam tomado antes
da negociação que o PT fez com a base do Governo, estipulando a pauta
mínima. Confesso que talvez tenham faltado, por parte do PMDB, as
condições de dar a certeza de que o PMDB estaria, até o fim, nesse
processo, tentando impedir a votação do aumento de impostos, de aliquota e
do IPVA. Se o PMDB tivesse tido a oportunidade de discutir corri o PT antes
de este partido estabelecer, com a base do Governo, a pauta mínima, talvez
cstivéssemos numa outra direção.	 -

Entendo o PT e sua preocupação séria e constante na defesa do
funcionalismo público, mas não aceitamos participar do acordo da pauta
mínima, exatamente porque não bastava, na nossa avaliação, resolver a
questão dos funcionários públicos de Minas Gerais. Era importante que toda
a sociedade mineira fosse contemplada. E, no nosso entendimento, defender
a sociedade mineira, nesse processo de votação do pacote do Governo,
implica estar contra todos os projetos, de forma indistinta. No caso de todos
os projetos que estiverem na pauta, procuraremos utilizar todos os
mecanismos que o Regimento Interno nos oferece. O Deputado que me
antecedeu demonstrou, de forma clara, o seu conhecimento. E o atual
período está servindo para muita coisa, inclusive para que alguns Deputados
passem a ter pleno conhecimento do que está no Regimento Interno. O
momento é rico, de definições, e todos estamos aprendendo.

Para encerírar minhas colocacães, gostaria de dizer â Casa e,
principalmente, ao PT, o profunde respeito que temos pela sua bancada. De
forma alguma, procuraremos entrar numa rota de colisão.

No meu entendimento, o que precisava ser dito sobre a estratégia adotada
por um ou outro partido já foi dito. Nada mais precisa ser falado nesse
sentido. Espero chegar até o final do processo de votação sem ter que voltar
à questão que o partido adotou, ou que outro tenha adotado. A postura do
PMDB é essa.

Nesse final de semana, tivemos a oportunidade de viajar. Todos os
Deputados do PMDB conseguiram sair de Belo Horizonte e chegaram às
suas respectivas bases. Pudemos verificar que a estratégia que o PMDB
tomou foi compreendida por todos. Isso é o que basta. Cada partido
representa na Casa um segmento da sociedade, tem a sua posição e sabe o
que deve fazer. Estamos chegando a mais um ano eleitoral extremamente
duro, e não há necessidade de relembrar a cada Deputado o comportamento
que se deve ter. Mas, lá fora, existe uma sociedade que não suporta mais
aumentos de impostos ou de carga tributária. Temos a certeza de que o
Deputado que votar a favor terá a sua posição gravada não só na
Assembléia Legislativa, mas também na mentalidade de todos os eleitores.

Temos a certeza de que o eleitor saberá diferenciar. Ninguém pode
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imaginar a satisfação que nós e o PMDB temos por estar nesse processo de
obstrução. Vamos encaminhar e votar contrariamente a esse projeto, que
não acrescenta absolutamente nada para a sociedade mineira. Muito pelo
contrário, ele tunga e tira mais recursos dos consumidores, que já estão
exauridos com relação a pagamento de impostos, taxas e emolumentos.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1 .550/97, do Governador do Estado, que dispõe sobre a COPASA-MG
e dá outras providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2,
que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto á Comissão de
Administração Pública, que opinou pela rejeição das Emendas n°s 1 a 4.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que pede
sejam votadas de forma destacada as Emendas n°s 2 e 4. A Presidência
defere o requerimento em conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo n° 1, que recebeu parecer
pela aprovação, salvo emendas e destaques. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O 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" 39 Deputados; votaram "não" 8

Deputados, perfazendo 47 Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação
do Substitutivo n° 1, salvo emendas e destaques.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Como estabelece o Regimento Interno no que

se refere ao processo de votação eletrônica, qualquer Deputado poderá
solicitar a impressão do resultado do painel até uma hora após a votação.
Solicito essa listagem para a Bancada do PT.

O Deputado Geraldo Rezende - Gostaria de declarar meu voto favorável à
abertura do capital da COPASA-MG, não porque morra de amores por ela
nem acredite nela. Entendo que cada município deve ter autonomia na
distribuição de água e tratamento de esgotos.

O Sr. Presidente - A Presidência alerta o ilustre Deputado Geraldo
Rezende de que poderá fazer sua declaração de voto no final da votação.
Estamos ainda em processo de votação.

Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela rejeição. Os
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Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 2, destacada, que recebeu parecer pela
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 3, destacada, que recebeu
parecer pela rejeição.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, existe um interesse nosso

em votar a favor da emenda. Gostaria que o senhor explicasse a forma da
votação para os Deputados que têm interesse em votar favoravelmente.

O Sr. Presidente - Com relação à forma de votação, a emenda foi
destacada, tem parecer pela rejeição. Os Deputados que desejarem aprová-
la, no momento da votação, deverão permanecer assentados, e os que
quiserem rejeitá-la deverão levantar-se. Vamos solicitar à Sra. Secretária
que proceda à leitura da Emenda n° 3.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Lê:)
Emenda n°3 ao Projeto de Lei n° 1.550197 - Dá nova redação ao art. 1 0 do

projeto.
Art. 1" - Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar e integralizar o

capital social da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-
MC - no valor de 50% do patrimônio do Fundo de Financiamento para Agua
e Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG -, subconta do Fundo
Estadual de Saneamento Básico - FESB".

Era o que tinha que ser lido, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Ronaldo Vasconcellos.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Gostaria de chamar a atenção dos

Deputados para a importância dessa emenda. Só não vou entrar em
detalhes para não deixar determinados Deputados governistas
constrangidos, mas, se necessário for, por uma discussão plenária, serei
obrigado a fazê-lo.

O Governador assinou uma mensagem - se a TV puder focalizar -I

determinando a transferência parcial, que é de 0,1% a 0,99% até o total, que
é de 100%, do Fundo de Financiamento de Agua e Esgotos para a COPASA-
MG. Os técnicos que redigiram o projeto de lei aproveitaram essa brecha dos
100% e estão querendo fazer a transferência total do Fundo de Agua e
Esgotos para a COPASA-MG.

Se isso for votado do jeito que querem os técnicos do Governo - não o
Governo, não o Estado de Minas Gerais -, o BDMG, que tem no Fundo de
Financiamento de Agua e Esgotos cerca de 25% dos seus recursos, vai
enfraquecer sobremaneira. O BDMG precisa do FAIE para ser administrado.
Se for transferido tudo para a COPASA-MG, os municípios mineiros - e faço



490
um apelo aos dez Deputados da bancada norte-mineira, que querem
defender o Norte de Minas -, principalmente os do Norte, não terão a
possibilidade de buscar no BDMG esses recursos financeiros. Só vão poder
buscá-los na COPASA-MG se entregarem a ela essa transferência total. Isso
é muito importante para os Deputados do Norte de Minas, como também
para todos os outros que trabalham com as pequenas cidades. A COPASA-
MG faria, então, uma camisa-de-força.

E preciso entender, meus amigos, minhas amigas, que este Poder não é
homologatório. A Assembléia Legislativa não pode carimbar tudo aquilo que
o Governo manda. Temos de melhorar o projeto de lei do próprio
Governador do Estado. E é o que queremos fazer, Sr. Presidente.

Queria pedir o exercício de cidadania, de mineiridade de cada um dos
Deputados, das Deputadas. Quando vamos vender uma boiada, não
podemos entregá-la toda de urna só vez. Se o contrato prevê uma entrega
parcial, vamos usar o espirito mineiro de entregar, parcialmente, o Fundo de
Água e Esgotos para a COPASA-MG, que ficaria fortalecida e poderia ser
privatizada. Vamos preservar o BDMG e dar condições aos pequenos
municípios mineiros de buscar esse Fundo e não ser obrigados a entregar
para a COPASA-MG o poder de financiamento e para dar o poder de
concessão.

Faço um apelo aos Deputados para que votem favoravelmente á emenda,
que é boa para o Governo, para o povo de Minas Gerais, para as cidades do
interior. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
João Batista de Oliveira.

O Deputado João Batista de Oliveira - Gostaria de encaminhar pela
rejeição da emenda. Gosto muito do trabalho do Deputado Ronaldo
Vasconceilos, mas segurar hoje essa parte no BDMG é ajudar a segurar um
elefante branco, caro e ineficaz no Estado de Minas Gerais, com média de
salários altíssimos. Acho que o esvaziamento do BDMG vai levar
necessariamente ao seu fim, que já deveria ter acontecido. Acho que segurar
isso é justificar a ação do BDMG, o que, na verdade, é omissão.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 3. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada,

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

O 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" 31 Deputados. Votaram 'não" 18

Deputados, num total de 49 Deputados. Está, portanto, ratificado o resultado



491
anterior, ficando aprovada a Emenda n° 3. Em votação, a Emenda n° 4,
destacada, que recebeu parecer pela rejeição.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, gostaria que a Emenda n° 4

fosse lida.
O Sr. Presidente - Solicito à Sra. Secretária que proceda à leitura da

emenda.
A Sra. Secretária - (- Lê:)
O art.40 , inciso II, da Lei n°6.084, de 15 de maio de 1973, passa a vigorar

com a seguinte redação:
'Art.40 - ................
li - O produto da alienação referida no parágrafo anterior será

obrigatoriamente reinvestido pelo Estado na construção de sistema de
saneamento básico".

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 4. Os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.550197 na forma do
Substitutivo n° 1, com as Emendas n

os 2 a 4, ficando prejudicado o
Substitutivo n°2. A Comissão de Administração Pública.

Declarações de Voto
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, de acordo com o art. 254 do

Regimento Interno, gostaria de fazer declaração de voto, já reforçando o que
foi solicitado pelo Deputado Durval Ângelo.

Em todos os projetos referentes a aumento de impostos e também à
questão da COPASA-MG, o Regimento Interno, em seu art. 270, § 3 0 , inciso
IV, prevê a discriminação do nome dos Deputados votantes, os que votaram
a favor, contra ou em branco. E essa uma inovação fundamental para o
povo de Minas, que poderá saber como cada Deputado está votando.

Agora, os jornais vão poder fazer o placar de Minas, mostrando quem vota
de um jeito e quem vota de outro, como fez o jornal "O Tempo", com relação
à Proposta de Emenda à Constituição n°46/97.

E por isso que queríamos registrar como votamos, só que, para fazer essa
declaração, não utilizaremos mais o art. 254, que nos facultava fazer, após a
votação, a nossa declaração de voto. O art. 254 diz o seguinte: "Após a
votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer a sua declaração de
voto". Então, era para dizer que votei contra e adio que vai ser
extremamente importante para o povo de Minas saber como votou cada
parlamentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência apenas quer alertar o ilustre Deputado
Gilmar Machado de que o art. 260 trata de votação nominal, e estamos num
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processo de votação simbólico.

O Deputado Gilmar Machado - Quando é no painel, é nominal, Sr.
Presidente, e ali se vota "sim' ou não". Então, no momento em que foi feita
a verificação, passamos para o processo nominal. Antes, a votação era
simbólica; quando pedimos verificação, ela se tomou nominal. Portanto, essa
declaração à publicidade tem de ser colocada. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Alertamos mais uma vez o ilustre Deputado de que o
processo de votação foi simbólico e que foi feita a verificação de votação
pelo processo eletrônico. Com a palavra, para declarar voto, o Deputado
Geraldo Rezende.

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta
oportunidade, quero declarar meu voto favorável à abertura do capital da
COPASA-MG, por razões ideológicas. Não posso entender como um órgão
estatal que atende mal, não progride, não se desenvolve, pode estar
assumindo uma das coisas mais importantes dos municípios mineiros, que é
a distribuição de água e esgotos. Entendo que, democraticamente, esse
serviço deve ser de cada município e, ao abrir o capital da COPASA-MG,
cada Prefeito que tiver boa intenção com sua comunidade poderá propor a
municipalização do seu departamento de água e esgotos.

Em Uberlândia, temos um departamento de água e esgotos, o DEMAE,
cujo orçamento é maior do que o de 90% das prefeituras de Minas Gerais.
Ele serve bem e tem a taxa mais barata - muito mais barata do que a da
COPASA-MG.

Estou aqui para defender o interesse do munícipe. Sou municipalista
autêntico e defendo o interesse do munícipe. E quero dizer por que votei
favorável a este projeto. Não é preciso ver nenhuma relação ou lista, O
Deputado Geraldo Rezende votou favoravelmente à abertura do capital da
COPASA-MG, para que os municípios entendam essa filosofia e
municipalizem seus departamentos de água e esgotos. Quero deixar bem
claro que uma das minhas lutas nesta Assembléia, doravante, será pela
responsabilidade do município na distribuição de água e no gerenciamento
dos serviços de água e esgotos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, votei conscientemente
pela abertura do capital da COPASA-MG, com as três emendas que haviam
sido rejeitadas em comissão.

E importante que entendamos o processo legislativo. A função do
Deputado é melhorar o projeto de lei, votando, às vezes, contra; às vezes,
favorável. Nossa emenda tem essa clara, nítida, transparente e pública
intenção de melhorar um projeto de lei que, na verdade, não obedece à
mensagem que o Governador assinou, quando falava em transferência
parcial dos fundos de água e de esgotos do BDMG para a COPASA-MG.
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Votamos três emendas que estão melhorando o projeto que veio do
Governador, exercendo, assim, o nosso papel, que é justamente o de
melhorar os projetos de lei emanados do Governo do Estado.

Eu gostaria de agradecer realmente àqueles companheiros que votaram,
não conosco, mas com nossa idéia, que, repito, é boa para o Governo de
Minas Gerais, é boa para o Estado de Minas Gerais e é boa para as cidades
de Minas Gerais que ainda não cederam sua concessão para a COPASA,
pois elas não terão de usar uma camisa-de-força para ceder essa concessão.

Ficando 50% dos recursos no BDMG, o órgão poderá ser procurado e
financiar a cidade. Se o fundo for todo para a COPASA, será aniquilado e só
as cidades que tiveram a concessão da COPASA poderão trabalhar com
esse órgão. Acho que essa idéia é muito boa. Queria agradecer, mesmo, a
todos os companheiros que votaram com a nossa idéia.

O Deputado Anderson Adauto - Votamos de acordo com todos os
encaminhamentos que fizemos, contrariamente à abertura de capital da
COPASA. O nosso voto, assim como o da maioria dos Deputados do PMDB,
foi contrário à abertura do capital da COPASA.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, quero declarar que a minha
senha está com problema e desde ontem não estou votando. Então, estive
na Mesa, conversando com uma assessora, e ela acertou o mecanismo, os
números, de acordo com o necessário para tal.

Então, Sr. Presidente, baseando-me na sua boa-vontade, quero deixar
claro, patenteado, que meu voto é frontalmente contra à abertura de capital
da COPASA. Votamos, sim, a favor da emenda do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que é benéfica a todos os municípios mineiros. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Votação em 1 0 turno do Projeto de Lei n°1.572/97, de autoria do Deputado
Péricles Ferreira, que altera a Lei n° 2.422, de 27112196, que autoriza o
Poder Executivo a realizar operações de crédito com a União para o fim que
menciona. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto á
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das Emendas
n°s 1 e 2. Em votação, o projeto. Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, teremos,
no momento em que formos discutir em 20 turno esse projeto, condições de
analisar com mais vagar a questão da evolução da dívida de Minas Gerais.
Gostaria de trazer para conhecimento da Assembléia Legislativa e para que
fique registrado nos anais da Casa um artigo do 'Jornal do Brasil", escrito por
Marcos Cintra, que é PhD em Economia pela Universidade de Harvard e
Vice-Presidente da Fundação Getúlio Vargas. 0 titulo do artigo é: "Covas
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Faliu São Paulo". (- Lê:)

"Ouve-se, com freqüência, uma afirmação que precisa ser desmentida: a
de que as finanças do Estado de São Paulo foram saneadas pelo atual
governo. O resultado político desejado com este repetido bordão é fazer crer
que os sacrifícios que a população paulista está suportando valem a pena,
na expectativa de um futuro com recursos para investimentos e melhoria dos
serviços públicos estaduais. Nada mais falso.

Shakespeare por certo não errou quando disse que palavras não pagam
dívidas. O governo de São Paulo mostrou-se incapaz de passar das palavras
à ação no equacionamento de seu passivo. Com um enorme agravante:
parou de investir.

Não se trata de avaliar as causas que originaram a dívida de São Paulo.
Sempre se encontrarão argumentos que justifiquem, ou condenem, o
processo que gerou o endividamento do Estado. Mas o fato a lamentar é que
o governo estadual não conseguiu resolver o problema.

Em dezembro de 1994, a divida do Estado (incluindo BANESPA, NCNB e
títulos mobiliários) atingia cerca de R$20 bilhões. Em maio de 1997, havia
saltado para R$50 bilhões. Em 30 meses, a dívida aumentou cerca de R$30
bilhões, equivalente a quase dez CPFLS. Em outras palavras, o governo
Covas aceitou pagar juros equivalentes a cerca de quatro companhias Vale
do Rio Doce por ano.

O mais surpreendente é que a preços de dezembro de 1995, as receitas do
governo do Estado aumentaram de R$23 bilhões, em 1994, para R$27
bilhões, em 1995, e para R$28,8 bilhões, em 1996. O orçamento-programa
para 1997 prevê receitas de R$3,7 bilhões e a proposta orçamentária para
1995 indica R$34,2 bilhões de receitas previstas. No entanto, os serviços
públicos se deterioram, os investimentos praticamente cessaram e o
endividamento explodiu. Onde está, portanto, a eficiência que os apoiadores
da atual administração apregoam?	 -

O governo alardeia que renegociou sua divida. E verdade. Mas o acordo
apenas consolidou a exploéão do endividamento paulista.

Os termos do acordo com o governo federal, assinado em maio último e
recentemente aprovado pelo Senado evidenciam que a divida do Tesouro
Estadual, que em 1994 era cerca de 20% superior à receita anual do Estado,
chegou em maio de 1997 a R$50,3 bilhões, mais de 150% acima da receita
anual. Foi um espantoso crescimento de quase 40% ao ano neste governo,
ainda que as taxas de inflação tenham caído para níveis civilizados de
menos de 10%. E isto tudo sem que os necessários investimentos tivessem
sido efetuados na manutenção e expansão da infra-estrutura do Estado de
São Paulo.

Foi este modelo inaugurado pelo Governo do Estado: endividamento com
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sucateamento. O mais espantoso é que esta performance está sendo
apresentada como um exemplo de administração financeira e orçamentária
de sucesso.

Em realidade, o acordo assinado com o governo federal mostra duas
facetas perversas. Na primeira, incorporou os enormes prejuízos causados
pela falta de liderança do governo na defesa dos interesses do Estado
durante os quase três anos em que, passivamente, permitiu que a dívida
explodisse?

Meus amigos e companheiros Deputados, qualquer semelhança com o
Governo de Minas não é mera coincidência.

Na segunda faceta, prejudicou administrações futuras. E importante que
saibamos que as mesmas coisas que aconteceram em São Paulo, cujo
Governador aceitou tudo passivamente, sem colocar em primeiro lugar os
interesses maiores do Estado mais rico da Federação, para não constranger
o Presidente da República, que é também do PSDB, também acontecem em
Minas Gerais, cujo Governador e todo o seu "staif' aceitaram, pacificamente,
durante três anos, a política que está levando o Estado de Minas e levou o
Estado de São Paulo e outros Estados da Federação à falência.

A pior coisa que aconteceu a este País foi ficarem os principais Estados da
Federação sob a administração do PSDB;juntamente com o Rio Grande do
Sul, governado por um peemedebista que é muito mais um peessedebista.

Foi uma pena que as principais economias do Pais estivessem nas mãos
de Governadores também ligados ao PSDB, porque não existiu o
contraditório, como existiu, por exemplo, na época do Plano Cruzado. Peço
aos Deputados que analisem e avaliem como cresceu a dívida dos Estados e
dos municípios nos planos anteriores. Tínhamos um Presidente que, com a
sua equipe econômica, implantava um plano de estabilização e uma política
monetária, mas tínhamos Governadores em todos os projetos, programas e
planos anteriores. Esses Governadores resistiram à política monetária do
Governo Federal e não permitiram que a divida crescesse como cresceu no
Plano Real.

Trago ao conhecimento dos senhores esse brilhante artigo do Marcos
Cintra sobre o Governo de São Paulo, mas podemos, baseando-nos na
realidade de São Paulo, projetá-la para o Estado de Minas Gerais, para
concluirmos que, além de não se terem investimentos em Minas, o atual
Governador do Estado, por ter aceitado pacificamente esse crescimento tão
violento da divida, inviabilizou não apenas o período de seu mandato, e,
assim, Minas ainda se lembrará, por muitos anos, da passagem do atual
Governador Eduardo Azeredo.

E importante ficar registrado que não podemos, de forma nenhuma, votar
contra o projeto que autoriza a renegociação. 0 PMDB não será culpado por
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qualquer atraso que, porventura, ocorra no processo de renegociação.
Vamos votar a favor do projeto, mas, em todo o momento que tivermos,
vamos registrar a nossa insatisfação pela inércia do Governo, por ter
permitido que o Estado se endividasse tanto, inviabilizando inclusive as
próximas administrações. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Gilmar
Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas presentes nas galenas, profissionais da imprensa,
viemos aqui para externar a posição da Bancada do PT com relação a esse
projeto. Estaremos votando contrariamente a esse projeto da renegociação
da dívida. Em primeiro lugar, porque o Governo Federal está impondo aos
Estados e municípios um processo de renegociação que os coloca de joelhos
diante da União. Acima de tudo, fazem exigências absurdas para que os
Estados e os municípios cumpram determinadas metas que não são
possíveis de serem cumpridas. Vamos nos ater ao Estado. O que o Governo
Federal está exigindo do Estado de Minas Gerais é absurdo. Queria que
pagássemos 20% da divida atual, que é próxima de R$1 0.000.000.000,00, o
que significa pagamento da ordem de R$2.000.000.000,00. Não tínhamos - e
ainda não temos - condições de pagar. Então, a União abre um precedente.
Mas abre um precedente por quê? Porque estabelece para nós uma taxa de
juros extremamente elevada. Se pagarmos até 10%, sobe para cerca de
1,5% por ano, o que é uma taxa elevada em qualquer país do mundo. Vai
significar acréscimo, porque já pagamos 6% ao ano. Significa um
comprometimento de nossa receita da ordem de 70 a R$60.000.000,00 por
mês, só para pagamento dos juros, para que possamos cumprir o acordo.
Isso corresponde a 13,5% do nosso orçamento mensal, o que significa mais
arrocho para os servidores públicos. Vai ser mais um ano de penalização, de
diminuição de investimentos em áreas prioritárias, como educação, saúde e
pavimentação de estradas. No nosso entendimento, o Governo de Minas
deveria levantar a cabeça, colocar-se de pé, exigir novo processo de
renegociação da dívida, visando a diminuir as dificuldades do povo.

Vou relembrar as palavras de Tancredo Neves, que não era do PT, quando
deixava o Governo de Minas. Ele dizia que não era mais possível pagar os
juros dessas dívidas com o sacrifício do povo brasileiro e do povo mineiro. Aí
está a fala de alguém que ninguém vai poder dizer que era simpatizante do
PT - porque dizem que somos muito intransigentes. Era a fala de alguém de
centro e que participou, durante longo tempo, da história deste País,
servindo, inclusive, â ditadura de Vargas. Ele já dizia que tínhamos que fazer
renegociações que diminuíssem o sofrimento do povo. A renegociação que o
Governo Eduardo Azeredo quer impor ao povo de Minas vai trazer muitos
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sacrifícios. No meu entendimento, essa taxa de juros deveria ser repudiada.
Não poderemos aceitá-la. Deveriam partir de Minas, como sempre, vários
movimentos de repercussão nacional. Vimos, na Inconfidência Mineira, os
mineiros se levantando contra o regime. No final da ditadura militar, de
Minas partiu um movimento para que pudéssemos retomar ao processo
democrático. Infelizmente, Minas não tem, no Palácio da Liberdade, um
governo sério, firme, que tenha vontade de colocar o nosso povo de pé
diante da União, que defenda a Federação, que defenda a autonomia dos
Estados. Infelizmente, está faltando, no Palácio da Liberdade, um
Governador de fato, com pulso, à altura dos anseios do povo das Gerais.
Felizmente, este governo está acabando. Aí, vamos ter um outro a partir de
1999, um governo que se levante, que modifique negociações corno essa,
que exija respeito da União para com o povo de Minas, que exija que
paguemos o que temos condições de pagar. Nessa negociação, vamos
comprometer o Estado, no ano que vem, em R$70.000.000,00 por mês.
Vamos gastar R$950.000.000,00, o que corresponde a duas folhas de
pagamento. Desse total, R$250.000.000,00 vão ser gastos no aumento dos
juros que estaremos votando aqui e agora. Por isso, a nossa bancada vai
votar contra esse projeto, porque queremos que de Minas partam, mais uma
vez, grandes movimentos, para que possamos interferir na política do
Governo Federal, que não pode continuar massacrando os Estados e os
Municípios da forma corno vem fazendo. E exatamente por isso que estamos
pedindo aos Deputados para refletirem sobre o nosso voto. Se votarmos a
favor, vamos estar dizendo aos servidores públicos que, no ano que vem,
vão continuar sem reajuste, vão ter menos recursos para a área da educação
e da saúde. Já estamos sentindo dificuldades quanto às matriculas deste ano
nas escolas estaduais. No ano que vem, vamos ter problemas muito mais
graves. Essas negociações são extremamente danosas para o nosso Estado.

Encerro aqui minhas palavras, esperando que possamos derrotar esse
projeto, que possamos estabelecer patamares mais firmes nessa
negociação, visando ao interesse de Minas e da Nação.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E 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" 46 Deputados; votaram "não" 7

Deputados, perfazendo um total de 53 Deputados. Está, portanto, ratificada a
aprovação do projeto, salvo emendas.Em votação, as Emendas n os 1 e 2,
que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n o 1.572197. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto
O Deputado Pauto Pettersen - Votei pela renegociação da divida, mas não

quero ser responsabilizado, num futuro próximo, se o Estado for inviabilizado
pela péssima negociação que está sendo feita.

O Presidente está impondo ao Estado de Minas Gerais uma situação
ridícula. Minas perdeu o seu prestígio. Infelizmente, não temos mais - como
disse o Deputado Gilmar Machado, a quem parabenizo - o Presidente
Tancredo Neves para evitar que a divida não seja paga com o sacrifício,
com o suor e com o sangue do povo mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, poderia ter
feito uso da palavra logo após o ilustre Deputado Anderson Adauto.
Entretanto, não o fiz porque estamos diante de um processo de obstrução e,
como Deputado do Governo, evidentemente não poderíamos retardar ainda
mais o processo de votação.

Inicialmente, gostaria de dizer que votamos favoravelemente a esse
projeto, e não poderia ser diferente, pois somos o seu autor. O projeto é de
absoluto interesse do Governo de Minas Gerais com relação ao processo de
renegociação da divida.

Sabemos das dificuldades deste Estado com relação a uma dívida
existente e, principalmente, com relação à divida mobiliária de Minas Gerais.
Então, o Governo do PSDB não pode aceitar insinuações de que ele nada
fez para o ajuste das suas contas.

O processo de renegociação da dívida é apenas um dos pontos nos quais
se precisa mexer para o ajuste das contas públicas do Estado de Minas
Gerais.

Temos outros pontos que até independem da vontade desse Governo. Mas
vamos nos ater ao assunto para não tornar muito tempo, porque tenho
apenas 3 minutos. Desde o primeiro dia esse Governo vem envidando
esforços no sentido de resolver essa questão da dívida, principalmente da
dívida mobiliária, que, se não for estancada em razão das elevadíssimas
taxas de juros, estará sempre em crescimento, numa progressão geométrica.

Esse Governo já encaminhou a esta Casa, desde o ano passado, um
pedido de autorização para renegociação dessa dívida. Vem mantendo
entendimentos permanentes com o Governo Federal, que já estão sendo
finalizados.

Nosso projeto é apenas um complemento e procura dilatar a taxa de juros
um pouco, permitindo que se vá até 7,5% na taxa de juros e, até certo ponto,
reduzindo aquela participação que Minas Gerais teria tido na solução desse
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problema.

Agora, o que não podemos aceitar, Sr. Presidente, é que se faça
demagogia em cima de um problema tão sério, tão grave e que poderá,
inclusive, inviabilizar as administrações futuras de nosso Estado.

Está ai colocado em jogo o grande interesse do povo do Estado de Minas
Gerais. Outra coisa que não posso aceitar, Sr. Presidente, é que mais de
33% dessa divida, principalmente da dívida mobiliária, foi contraída pelo
anterior Governo do PMDB, pelo Governo do PMDB que hoje não quer que
ela seja reescalonada.

Na verdade, não dá para entender. Os Deputados do PMDB votam a favor
do pacote do Governo Federal, aumentam os impostos, e quando se faz
necessário um ajuste aqui em Minas Gerais, eles são contra, não participam.
Isso porque a intenção é única e exclusivamente eleitoreira.

Não podemos aceitar esse tipo de insinuação. A responsabilidade do
Governo de Minas Gerais não está contida nessa divida porque o Governo
Eduardo Azeredo, pasmem os senhores, até hoje, desde o primeiro dia,
ainda não emitiu sequer um título da divida mobiliária do Estado de Minas
Gerais. Quem fez a dívida não foi o Governo Eduardo Azeredo.

Então, quem fez a dívida não foi o Governador Eduardo Azeredo, não foi
seu Governo. Ele quer que ela seja reescalonada neste momento apenas
para que ele possa resolver os interesses maiores do Estado de Minas
Gerais.

O Deputado Anderson Adauto - Nós nos posicionamos, e o nosso voto está
claro. E a favor da renegociação. Dissemos que votaríamos favoravelmente.

Agora, é importante fazer um esclarecimento. No dia em que o PMDB
deixou o Governo, em 31112190, a divida era 33% do que é hoje. Isso, do dia
em que se iniciou todo o processo de endividamento até o dia em que o
PMDB saiu. E importante dizer que houve outros governos antes do Governo
do PMDB.

Quando se fala em números, não cabe, no meu entendimento, demagogia.
Quando falamos de números não cabe argumentação, os números falam por
si mesmos. O que colocamos é uma coisa óbvia.

Concordo que o Governador não emitiu nenhum título, mas o que fizemos,
inclusive em nosso pronunciamento, foi a omissão... E a pior coisa que
aconteceu para o Pais, em termos de Estados e municípios, foi o fato de os
principais Estados terem tido Governadores do mesmo partido do Presidente
da República. Eles não tiveram pulso para usar a influência de seus
respectivos Estados, como foi o caso de São Paulc Fiz questão de começar
com São Paulo, para que todos entendessem a gravidade da situação. Quer
dizer, quebraram São Paulo!

Em Minas, vamos sentir o mesmo. Por exemplo, dizem, quanto ao que
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estamos votando, que o Governador está fazendo muito ao solicitar a
renegociação. Ora, ele está fazendo isso porque é obrigado, ele tem de
fazer. Não concordamos é com a forma pacifica e extremamente dócil com
que o faz. Nunca vi, nem uma vez, os Governadores dos principais Estados
da Federação, de Minas, São Paulo ou Rio de Janeiro, que são do PSDB, ou
do Rio Grande do Sul, que tem uma economia extremamente importante,
que é do PMDB, se rebelarem. Eles preferem fazer exatamente isso que
todos estão fazendo: renegociam a dívida e vêm pedir mais aumento de
impostos e mais sacrifícios, sem investimento algum. Ao contrário, estão
desmontando o Estado, vendendo as empresas públicas, como o fazem com
a abertura de capital que votamos aqui, hoje.

Então, é importante que entendam o que estamos fazendo. Isso tem que
ser renegociado? Sim; tanto é que o PMDB não quis se responsabilizar.
Podem ter certeza, isso vai passar para a história. E por isso que repito que
estou adorando os resultados das pesquisas eleitorais, porque eles vão
animar o atual Governador a disputar a reeleição. E nada melhor do que o
julgamento no processo eleitoral. Ali é o verdadeiro julgamento. Nesse
momento, iremos conhecer o que quer Minas. Porque hoje pode parecer que
essa fala é só da oposição, que estamos aqui falando contra algumas coisas
por politicagem ou demagogia. Então, em meu entendimento e em minha
avaliação, será muito importante que tenhamos o atual Governador como
candidato â reeleição. Ai, os Deputados que estarão na mesma linha irão
fazer essa defesa, e os senhores conhecerão a força de um julgamento
popular.

Então, Sr. Presidente, o PMDB votou a favor do Projeto de Lei n° 1.572/97,
que autoriza a renegociação, exatamente por entender que há necessidade
disso. Mas é importante dizer o que foi feito e como, para que a divida de
Minas, em quatro anos, simplesmente triplicasse. Estou vendo que há um
Deputado do PSDB que também fará sua justificativa de voto, e gostaríamos
muito de conhecer sua argumentação e as justificativas para que a dívida de
Minas tenha triplicado nos últimos anos.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, sem dúvida, eu também não
gostaria de votar numa renegociação de divida - dívida, infelizmente, já
contraída. Estamos acompanhando as pesquisas que estão sendo feitas e
sabemos que o povo do Estado de Minas Gerais já mostrou sua rejeição ao
Governo do PMDB. Essa dívida que estamos renegociando, o que a
Assembléia Legislativa está aprovando, não foi contraída pelo PSDB ou por
este Governo.

Respeito muito o Deputado Anderson Adauto, que nos fez um histórico
sobre a situação de São Paulo e a do BANESPA. A dívida de São Paulo
tampouco foi contraída pelo Governo do PSDB. Tivemos, em São Paulo,
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alguns Governos do PMDB, conhecidos por qualquer um no País, e,
novamente, as pesquisas demonstram a rejeição a esses Governos.

Saímos de uma inflação altíssima no Governo Samey, também do PMDB.
O País, Minas Gerais, São Paulo conhecem, já sabem como as coisas
acontecem. E as pesquisas mostram, especialmente no item sobre rejeição:
o Governo do PMDB está sendo rejeitado pela população de Minas Gerais, e
não temos ainda nem campanha eleitoral; o povo já disse que não quer o
PMDB.

Então, Sr. Presidente, infelizmente, a Assembléia Legislativa votou e eu
votei pela renegociação de urna dívida que o Governador Eduardo Azeredo
não contraiu. Infelizmente, nós votamos isso, mas está demonstrada,
novamente, nas pesquisas, a rejeição da população ao Governo do PMDB.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Governador
Newton Cardoso saiu do Governo há praticamente sete anos. Será que,
nesses três anos de PSDB, não tivemos outro Governador'? Será que foi o
Presidente da Assembléia que governou Minas Gerais? Ou será que Minas
Gerais deixou de existir durante quatro anos? Por que não se fala que,
depois do Governo do PMDB, tivemos um Governador que se chama Dr.
Hélio Garcia? Será por que querem omitir e jogar para o PMDB toda essa
desculpa dessa dívida que aí está?

Se vocês analisarem com calma, se é que não teve outro Governo depois
do PMDB a não ser esse, do PSDB, verão que ficou uma divida de
R$1.600.000.000,00 desse período. Por que até hoje ninguém ainda tem
esses números exatos?

Na semana passada, o Deputado Sebastião Navarro Vieira perguntou ao
Secretário da Fazenda qual o valor da dívida, se são R$10.000.000.000,00;
R$13.000.000.000,00; R$14.000.000.000,00 ou R$15.000.000.000,00. Nem
esse número é definitivo.

Para vocês terem uma idéia, só na demora da renegociação da dívida do
Estado por esse Governo - que eu dizia e repito, é tímido, não está tendo
coragem de enfrentar o Governo de Fernando Henrique Cardoso -, entre a
autorização da Assembléia e essa de hoje, a divida aumentou
R$3.000.000.000,00.

O que me deixa mais preocupado é ouvir companheiros Deputados
dizerem que a dívida foi feita por Newton Cardoso, pelo Governo do PMDB,
mas, se o foi, foi por um Governo que fez obras, estradas, construiu escolas,
postos de saúde, hospitais, barragens. Esse foi o Governo do PMDB, que
deixou uma divida pequena.

Ninguém fala que, depois de Newton Cardoso, tivemos o Governo do Dr.
Hélio Garcia. Ou será que não houve, que foi um tempo apagado na história
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de Minas, na administração pública? Quando dizem que o Governo do PSDB
não emitiu, será que esquecemos o eurobônus? Será que esquecemos a
divida que foi feita para se vender a CEMIG? Ela foi vendida, e emitiram-se
os títulos com lastro das ações da empresa.

Por isso, o PMDB, hoje, acha que deve ser negociada a dívida. Achamos
que o Governo Eduardo Azeredo tem que ser mais ousado, tem que peitar"
o Governo Fernando Henrique Cardoso, porque ele está falindo os Estados e
municípios com essa política de juros.

Para vocês terem uma idéia, estamos aprovando hoje um aumento de
1,5% de juros em cima de R$13.000.000.000,00. Isso representa, mais ou
menos, por ano, R$180.000.000,00 a mais na dívida externa, sem, como diz
o Deputado João Leite, nenhuma emissão de títulos.

Então, essa é a preocupação. Acho que o Governo do Estado tem que
negociar, acertar, mas não da forma como está sendo conduzido. Queremos
deixar bem claro que, depois do Governo do PMDB, tivemos outros
Governos. Quando se fala de um período de sete anos, não podemos nos
esquecer de um período de quatro anos que foi do Governador Hélio Garcia.

Não estou acusando ninguém, não é do meu feitio; se foi malfeito, ou bem-
feito, isso é problema do Governo de Minas, e não do Governador. Essas
dívidas são problema do Governo. Sai Governo, entra Governo. Ele é o
responsável. Não o Governador. Não são culpados Newton Cardoso, Hélio
Garcia, muito menos Eduardo Azeredo. Muito obrigado.

O Deputado Amaldo Penna - Gostaria de manifestar de público meu voto
favorável ao projeto de lei, que teve sua votação encerrada neste momento.
Gostaria de dizer, especialmente ao Deputado Antônio Júlio, que, realmente,
a última dívida contraída pelo Governo de Minas foi no Governo do PMDB.
O restante dessa dívida, os 67%, são anteriores ao Governo Newton
Cardoso. Portanto, os dois últimos Governos de Minas Gerais não fizeram
essa dívida crescer. Ela cresceu pela inflação ou por outras razões.

Gostaria de dizer que o que acreditamos que está ocorrendo neste
momento é que o PMDB está assustado com os resultados das pesquisas e,
com isso, tenta deslocar uma disputa. Na área federal, ele apóia o Governo
do PSDB. Infelizmente, neste momento isso traz uma nódoa ao Governo do
PSDB, com sua atuação no DNER. O que se noticia por ai é que o DNER
que está nas mãos do PMDB, está enodoando o Governo do PMDB em nível
federal, com anúncios de falcatruas dentro do DNER, com descuidos das
estradas, com o mau uso do dinheiro público. Esse tem sido um dos papéis
do PMDB no Governo do PSDB, no Governo Federal.

Quanto ao Governo Eduardo Azeredo, ternos visto que o povo de Minas
Gerais está reconhecendo seu esforço e seu trabalho, tanto que tem
mostrado nas pesquisas a vantagem que ele leva em relação a outros
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pretensos candidatos ao Governo de Minas Gerais. Assim é que o
Governador Eduardo Azeredo, sendo do PSDB, o partido que se dispõe
sempre a honrar seus compromissos, está sempre disposto a cumprir os
deveres que lhe são conferidos. Ele está buscando, nesta Casa, autorização
para renegociar a divida do Estado de Minas Gerais, porque quer cumprir
seu dever, junto a seus credores, da forma como ele tem cumprido seus
compromissos junto a seus credores e à população do Estado de Minas
Gerais. Essa é a razão do meu voto favorável. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
declarar meu voto favorável ao Projeto de Lei n° 1.572197, e esta Casa dá
uma demonstração de que as coisas importantes de Minas Gerais têm que
ser tratadas com responsabilidade. Não quero tecer comentários sobre o
PMDB, porque acho que ele tem grandes representantes, não obstante
exista um segmento dentro dele que fala e não coloca na prática o que está
sendo falado.

O que observamos nesta Casa, durante esses três anos, foi uma simbiose.
Os Deputados estiveram sempre apoiando os projetos do Governador
Eduardo Azeredo, por acharem que esse é um Governo sério, que no
terceiro ano saiu à frente nas pesquisas, com um dos menores índices de
rejeição.

Acho que a questão eleitoral tem que ser colocada ano que vem. O povo
de Minas vai saber julgar nas umas o Governador Eduardo Azeredo e o
Governo do PSDB. O que observamos com muita tristeza é que, muitas
vezes, posições são tomadas nesta Casa, de fazer a defesa não
fundamentada na ideologia, na verdade ou na vontade de fazer uma defesa
de um projeto ou de uma idéia ou a defesa de um segmento da sociedade.

As coisas, muitas vezes, acontecem aqui dependendo de interesses
pessoais e particulares. Penso que é isso que atrapalha o bom andamento e
o bom nome do Legislativo, mas, num todo, a Assembléia Legislativa dá
uma demonstração de responsabilidade e de confiança neste Governo, ao
apoiar essa renegociação, que é mais importante ainda para os futuros
governos.

O Deputado Roberto Amara] - Sr. Presidente, Srs. Deputados, minha
declaração é favorável à aprovação do projeto. Aliás, esse foi o projeto que
teve a maior votação nesta Casa, nos últimos dias, o que quer dizer que
todos aqui aprovam a administração do nosso Governador Eduardo Azeredo.
Isso mostra a seriedade e a competência com que ele tem se pautado no
exercício da política, que é administrar bem. Essa foi a prova cabal disso, ou
seja, foi a maior votação que houve. Então, todos os Deputados estão
comungando com a administração do nosso Governador. Com  referência a
alguns itens aqui levantados, gostaria de dizer que, realmente, não se emitiu,
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nem nesse Governo nem no anterior, nenhum título que aumentasse a
dívida. Sobre esse aumento da divida, pasmem os senhores, ele é
estrondoso e se deve à alta taxa de juros. Aqui não estamos vivendo uma
utopia. Estamos vivendo a realidade de um mercado globalizado e de uma
selvageria na taxa de juros. Basta multiplicá-la pelo número 12, depois, pelo
número de anos que se tem, e chegaremos facilmente a esse número. Não
sou engenheiro financista, mas tenho o conhecimento necessário para
chegar a esses resultados. Esse número, que realmente é alarmante, se
deveu e se deve às altas taxas de juros que se praticam hoje nos mercados
nacional e internacional.

Com referência a outros Estados, não os conheço, mas, pelo que sei, eles
todos, sem exceção, estão na bancarrota. Minas é um dos poucos que se
mantêm erguidos, devido à sua potencialidade, ao segundo PIB do País, a
todo o seu empresanacio e à competência e à seriedade do nosso
Governador. Com isso, reafirmo o nosso voto favorável à aprovação do
projeto para a renegociação da dívida.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, solicito de V. Exa. que

encerre de plano a reunião ou que faça a recomposição de "quorum".
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para a continução dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as extraordinárias de hoje, às 14 e às 20 horas, e de
amanhã, dia 23, às 9 e às 20 horas,nos termos do edital 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.

ATA DA 99a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dezessete horas e quinze minutos do dia dezessete de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Mauri Torres, Roberto Amaral, Sebastião Navarro
Vieira, José Braga e Durval Angelo, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado José Braga que proceda à leitura das
atas das duas reuniões anteriores, que, lidas e aprovadas, são subscritas
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Após, faz retirar da pauta os
Projetos de Lei n°s 1.317, 1.425 e 1.549197, por não atenderem aos
pressupostos regimentais para sua apreciação. Com  a palavra, o Deputado
Mauri Torres, relator do Projeto de Lei n°1.150/97, determina seja distribuído
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avulso de seu parecer. 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 18 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Mauri Torres -

Gilmar Machado - Durval Ângelo - Péricles Ferreira - Roberto Amaral.
ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de dezembro de

mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Antônio Andrade, João Leite e Mauri Torres, membros da
Comissão de Defesa do Consumidor; Miguel Martini, Mauri Torres, Roberto
Amaral e Durval Ângelo, membros da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Miguel Martini, 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 presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar, no 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.547197, do
Governador do Estado, e passa à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre o Projeto de Lei n° 1.547197.
Após, indaga ao Deputado Antônio Andrade, relator do projeto pela
Comissão de Defesa do Consumidor, se está em condições de emitir o seu
parecer. O Deputado Antônio Andrade solicita prazo regimental para melhor
análise da matéria, o que é concedido pela Presidência. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, que se realizará
no dia 18112197, ás 116h30min, na Sala das Comissões, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Andrade - Maria José Haueisen -

Roberto Amaral - Sebastião Navarro Vieira - José Braga - Ajalmar Silva.
ATA DA 1 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á
CONSTITUIÇÃO N° 50197

As quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Roberto Amaral, Irani Barbosa e Gilmar Machado, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Roberto Amaral, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Gilmar
Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
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aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a
reunião se destina a apreciar o Parecer para o 1 0 Turno da Proposta de
Emenda â Constituição n o 50197. Com a palavra, o relator, Deputado Gilmar
Machado, apresenta seu parecer, o qual conclui pela aprovação da matéria
com a Emenda n° 1. 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, 20 de dezembro de 1997.
Roberto Amaral, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Jorge Hannas - José

Braga.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As quinze horas e quinze minutos do dia dezoito de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Olinto Godinho, Carlos Pimenta e Wilson Pires, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Olinto Godinho, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Carlos
Pimenta que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, o Presidente passa à discussão e à votação do
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.466/97, o qual é 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, 22 de dezembro de 1997.
Carlos Pimenta, Presidente - Bené Guedes - Wilson Pires.

ATA DA 28a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As dezessete horas do dia dezoito de dezembro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar
Silva, Anderson Adauto, Durval Angelo, José Braga, Bilac Pinto (substituindo
este ao Deputado Leonidio Bouças, por indicação da Liderança do PFL) e
Mauri Torres (substituindo o Deputado Arnaldo Feriria, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da
reunião anterior. O Deputado Durval Angelo solicita dispensa da leitura. Não
havendo quem se manifeste, o Presidente dispensa a leitura da ata, dando-a
por aprovada, e pede aos membros presentes que a subscrevam. A seguir,
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informa que a reunião se destina a apreciar o parecer sobre as emendas
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n o 1 .550197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a COPASA-MG e dá outras providências. Logo
após, a Presidência designa o Deputado Arnaldo Penna para relatar o
Projeto de Lei n° 1.479197, do Deputado José Bonifácio, que dispõe sobre a
compra de mobiliário pelos órgãos e pelas entidades da administração
pública estadual. Logo após, designa relator do Projeto de Lei n° 1.550197 o
Deputado Mauri Torres, a quem consulta se está em condições de emitir seu
parecer. Este solicita a distribuição de avulsos de seu parecer, que conclui
pela rejeição das Emendas n°5 1 a 4. A Presidência determina a distribuição
dos avulsos. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, a se realizar em 19112197, às 9h30min, com
a finalidade de se apreciar o parecer do Deputado Mauri Torres, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - José Braga - José

Henrique - Marcos Helênio.
ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR
As nove horas e trinta e cinco minutos do dia dezenove de dezembro de

mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto e Antônio Andrade,
membros da Comissão supracitada. Está presente, também, o Deputado
João Batista de Oliveira. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Nascimento, declaraaberta a reunião e solicita ao
Deputado António Andrade que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
seguir, o Presidente informa que se encontra em poder da Mesa e à
disposição dos Deputados correspondência do Sr. Rodrigo Botelho Campos,
Coordenador do PROCON-BH, na qual solicita o apoio da Comissão contra o
tratado proposto para regular as relações de consumo no MERCOSUI_. A
Presidência esclarece aosDeputados que consta na Ordem do Dia da
reunião o Requerimento n° 2.432197, de autoria da Comissão, que trata do
assunto em questão, e informa que a reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta. A seguir, a Presidência passa à V Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O relator,
Deputado Ambrósio Pinto, procede à leitura do seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.176197 na forma
do Substitutivo n° 1. Submetido a discussão e votação, é o parecer
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aprovado. Tendo em vista que a matéria a ser apreciada é de autoria do
Deputado Geraldo Nascimento, este parlamentar passa a Presidência ao
Deputado Ambrósio Pinto, que submete a votação o Requerimento no
2.432197, o qual é aprovado. O Deputado Geraldo Nascimento reassume a
Presidência e submete a votação o Requerimento n° 2.445197, que é
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, que será realizada às 14h30min do dia
23112197, com a finalidade de se apreciarem os Pareceres para o 2 0 Turno
dos Projetos de Lei n°5 1.336 e 1.547197, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - Antônio Andrade.

ATA DA 29a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As nove horas e trinta e cinco minutos do dia dezenove de dezembro de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Sebastião Navarro Vieira (substituindo este ao
Deputado Leonidio Bouças, por indicação da Liderança do PFL), José
Henrique (substituindo o Deputado Antônio Andrade, por indicação da
Liderança do PMDB), Marcos Helênio e José Braga, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ajalmar Silva, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Marcos
Helênio 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 1 0 tumo, o parecer sobre as
Emendas n°s 1 a 4 ao Projeto de Lei n° 1.550197 e suspende a reunião. As
14 floras, o Presidente deixa de reabrir a reunião por falta de "quorum",
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, às
14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Amaldo Penna, Presidente - Marcos Helênio - Antônio Andrade - Ambrósia

Pinto - Carlos Pimenta - Bené Guedes.
ATA DA 4A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às onze horas e trinta minutos do dia dezenove de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Maria Barros, José Henrique, Gilmar Machado e Marco
Régis, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado José Henrique que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
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que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes- A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta.
Em seguida, passa à fase de distribuição de proposições e designa o
Deputado José Henrique para relatar o Projeto de Lei n° 1.321197, do
Deputado Gilmar Machado, que estabelece as matérias Filosofia e
Sociologia como disciplinas obrigatórias nas escolas públicas de 20 grau.
Esgotada a matéria destinada à ta Parte da reunião, o Presidente passa à V
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
José Henrique, relator do referido projeto, emite parecer por sua aprovação
na forma do vencido em 1 0 turno. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. A seguir, o Presidente convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a realizar-se logo mais, às
14h30min, na Sala das Comissões, com a finalidade de se apreciar o parecer
sobre as eventuais emendas de Plenário ao Projeto de Lei n° 1.499197.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Marco Régis. -

ATA DA 30 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As quatorze floras e trinta minutos do dia dezenove de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Arnaldo Penna, Marcos Helênio, Antônio Andrade, Carlos
Pimenta (substituindo este ao Deputado Ajalmar Silva, por indicação da
Liderança do PSDB), Bené Guedes (substituindo o Deputado lbrahim Jacob,
por indicação da Liderança do PDT) e Ambrósio Pinto (substituindo o
Deputado Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do PPB),

O membros da Comissão supracitada. Está presente, também, o Deputado
Anderson Adauto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Arnaldo Penna, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Marcos

&	Helênio 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 sobre as Emendas n°s
1 a 4, apresentadas em Plenário, no 1 0 turno, ao Projeto de Lei n° 1.550197.
O Presidente informa que, na reunião anterior, foram distribuídos avulsos do
parecer do relator, Deputado Mauri Torres, mediante o qual conclui pela
rejeição das referidas emendas. Na fase de discussão, o Deputado Antônio
Andrade solicita votação destacada das partes do parecer referentes às
emendas. É colocada em votação cada parte por sua vez, e o parecer é
aprovado, com voto contrário dos Deputados Marcos Helênio e Antônio
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Andrade. 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, 20 de dezembro de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna- José Braga - Sebastião

Navarro Vieira - Durval Angelo.	 -
ATA DA 6 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dezessete horas do dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa

e sete, comparecem no Plenarinho IV os Deputados Ajalmar Silva
(substituindo o Deputado José Maria Barros, por indicação da Liderança do
PSDB), Marcos Helênio (substituindo o Deputado Gilmar Machado, por
indicação da Liderança do P1) e Ivair Nogueira (substituindo o Deputado
José Henrique, por indicação da Liderança do Bloco Democrático
Trabalhista), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a matéria constante na pauta não se encontra em
condições de ser apreciada, motivo pelo qual convoca os membros da
Comissão para as reuniões do dia 22112/97, às 11, às 17 e às 20 horas, no
Plenarinho II, para se apreciar o Projeto de Lei n o 1.176197, do Deputado
João Batista de Oliveira, agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
José Henrique, Presidente - Marco Régis - Sebastião Navarro Vieira.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 31 DE JANEIRO DE 1998

ATA

ATA DA 75a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez floras do dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Mauri Torres, Sebastião Navarro Vieira, João Leite e João Batista de Oliveira
(substituindo estes dois últimos aos Deputados Roberto Amaral e José
Braga, por indicação das Lideranças do PSDB e PDT, respectivamente),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado João Leite que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina â apreciação da matéria da
pauta e, na fase de designação do relator, distribui o Projeto de Lei n°
1.223197 ao Deputado Mauri Torres. A seguir, passa à V Fase da Ordem do
Dia e faz retirar da pauta os Projetos de Lei n°s 1.089, 1.425, 1.469, 1.547 a
1.550 e 1.572197, por não atenderem aos pressupostos regimentais.
Prosseguindo, a Presidência informa que foi distribuído avulso do parecer
sobre emendas apresentadas ao Projeto de Lei n° 1.150197 e passa a
palavra ao Deputado Mauri Torres, que faz a leitura do parecer, mediante o
qual conclui pela rejeição do Substitutivo n°3, ficando prejudicada a Emenda
n° 5, pela rejeição das Emendas n°s 2, 3, 4 e 6 e pela aprovação do
Substitutivo n° 4. A seguir, emite parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.223197,
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido no
? turno. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Logo após, a Presidência suspende a reunião. Retomados os

T trabalhos às 12 horas, a Presidência deixa de reabrir a reunião por falta de
"quorum", convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, hoje, às 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Ângelo - José Braga - Mauri Torres -

Ajalmar Silva.
ATA DA Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

-	 CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem no Plenarinho II os Deputados
José Maria Barros, José Henrique e Marco Régis, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Maria
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Barros, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Marco Régis 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 a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente passa à fase
de distribuição de proposição e designa o Deputado José Henrique para
relator do Substitutivo n o 2 ao 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. Esgotada a matéria destinada à P Parte da reunião, o
Presidente passa à 13 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado
José Henrique, relator do Substitutivo n o 2 ao Projeto de Lei n° 1.499197,
emite parecer pela aprovação da matéria. Submetido à discussão e à
votação, é aprovado o parecer. 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, 20 de dezembro de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Marcos Helênio - Ivair Nogueira. -

ATA DA 103 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas do dia dezenove de dezembro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, Roberto Amaral, Sebastião Navarro Vieira, José Braga, Gilmar
Machado, Ajalmar Silva e Antônio Júlio (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.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 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 à apreciação da
matéria constante na pauta. Na fase de designação dos relatores, o
Presidente distribui os Projetos de Lei n°s 1.150 e 1.572197 ao Deputado
Roberto Amaral. Passa-se à 12 Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o
Deputado Roberto Amaral solicita sejam distribuídos avulsos de seus
pareceres. Prosseguindo, a Presidência submete a discussão o parecer
sobre as emendas apresentas ao Projeto de Lei n° 1 .549/97, cujo avulso foi
distribuído em reunião anterior, por solicitação do relator, Deputado Ajalmar
Silva. Submetido a votação, é aprovado o parecer, o qual conclui pela
aprovação das Emendas n°s 41 e 62 a 65, da Emenda n° 56 na forma da
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Subemenda n o i, da Emenda n° 60 na forma da Subemenda n° 1 e da
Subemenda n o 5 à Emenda n° 16, pela prejudicialidade das Emendas nos 46
e 51 e pela rejeição das Emendas n°s 42 a 45, 47 a 50, 52 a 55, 57 a 59 e 61
e das Subemendas n os i a 4 à Emenda n° 16, apresentadas ao Projeto de
Lei n°1.549/97. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, às 20h25min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral - Durval Ângelo - José Braga -

Ajalmar Silva - Sebastião Navarro. Vieira.
ATA DA 453 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às dez horas e trinta minutos do dia dezenove de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Wilson Trópia, Bilac Pinto e Aílton Vilela, membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Bilac Pinto
assume a Presidência e, havendo número regimental, 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 AlIton Vilela
os Projetos de Lei n°s 1.478 e 1.232197. Encerrada a i 3 Parte dos trabalhos,
passa-se à 1 2 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° 1.478197 (relator: Deputado Aílton Vilela). A seguir,
passa-se à fase de discussão e votação de matéria de deliberação
conclusiva das comissões. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.232197 (relator: Deputado
Aílton Vilela). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - AlIton Vilela - Wilson Trópia.

ATA DA 473 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dezessete horas e quinze minutos do dia dezenove de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Wilson Trópia, Amaldo Penna, Aufton Vilela e Jorge Hannas,
membros da supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado
Wilson Trópia assume a Presidência e, havendo número regimental, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da
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ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Após, a Presidência distribui ao Deputado Arnaldo Penna o
Projeto de Lei Complementar n°23/97 e o Projeto de Resolução n° 1.533197.
Encerrada a 12 Parte dos trabalhos, passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação
Final do Projeto de Lei Complementar n° 23197 (relator. Deputado Arnaldo
Penna) e do Projeto de Resolução no 1.533197 (relator: Deputado Arnaldo
Penna). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Wilson T rópia - Jorge Hannas.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 50197
As nove horas e quinze minutos do dia vinte de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Roberto Amaral, Jorge Hannas, José Braga e Adelmo Carneiro
Leão (substituindo este ao Deputado Gilmar Machado, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Roberto Amaral, 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.
A seguir informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 20
Turno da Proposta de Emenda à Constituição n° 50197 e designa relator da
matéria o Deputado José Braga, a quem indaga se está em condições de
emitir parecer. O relator, com a palavra, apresenta seu parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o
Presidente suspende a reunião para lavratura da ata. Reabertos os trabalhos,
o Presidente solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da ata,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1997.
Roberto Amaral, Presidente - Jorge Hannas - José Braga - Adelmo

Carneiro Leão.
ATA DA iosa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de mil novecentos
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e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, Roberto Amaral, Sebastião Navarro Vieira e José Henrique
(substituindo este ao Deputado Antônio Roberto, por indicação da Liderança
do PMDB), membros da Comissão supracitada. 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. Na fase de designação de relatores, o Presidente distribui os
Projetos de Lei n°5 1.425197 ao Deputado Roberto Amaral e 1.176197 ao
Deputado José Braga. Passa-se à 1 3 Fase da Ordem do Dia. Com a palavra,
o Deputado José Braga emite parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n° 1.176197 na forma do Substitutivo a° 1, da
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. A Presidência suspende a
reunião. As 15h25min, verifica-se a presença dos Deputados Miguel Martini,
Roberto Amaral, Ivair Nogueira e Sebastião Navarro Vieira. Havendo número
regimental, a Presidência reabre a reunião, agradece a presença dos
parlamentares e convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária de logo mais, às 15h30rnin, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Mauri Torres - Bilac Pinto - Adelmo Carneiro

Leão - Roberto Amaral.
ATA DA 53 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro
Leão (substituindo este ao Deputado Geraldo Nascimento, por indicação da
Liderança do PT), Roberto Amaral e Arnaldo Penna (substituindo os dois
últimos, respectivamente, aos Deputados José Militão e João Leite, por
indicação da Liderança do Bloco da Maioria), membros da Comissão de
Defesa do Consumidor; e Miguel Martini, Roberto Amaral, Sebastião Navarro
Vieira, José Braga, Durval Angelo e Ajalmar Silva (substituindo este ao
Deputado Mauri Torres, por indicação da Liderança do Bloco da Maioria),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos
os trabalhos 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. A Presidência esclarece que a finalidade da reunião é
apreciar os pareceres para o 1° turno do Projeto de Lei n° 1.547197, do
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Governador do Estado, nas comissões supracitadas. O Presidente informa
ainda que na reunião anterior foi concedida vista do parecer da Comissão de
Defesa do Consumidor à Deputada Maria José Haueisen. Continua em
discussão o parecer. Não havendo quem queira discuti-lo, a Presidência
encerra a discussão. Colocado em votação, é o parecer aprovado. A
Presidência indaga ao Deputado Roberto Amaral, relator pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, se ele se encontra em condições de
apresentar o seu parecer. Nesta oportunidade, o relator solicita à assessoria
que sejam distribuídos avulsos do seu parecer. A seguir, a Presidência, nos
termos do art. 136, § 2 0, do Regimento Interno, convoca os membros das
Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 20, às
16h1Omin, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Amaldo Penna - Bilac Pinto - Mauri Torres -

Roberto Amaral - Adelmo Carneiro Leão - Ambrósio Pinto.
ATA DA 503 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dezesseis horas do dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton
Vilela, Amaldo Penna e Antônio Genaro (substituindo este ao Deputado
Dimas Rodrigues, por indicação da Liderança do PPB), membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, Deputado Dimas
Rodrigues, o Vice-Presidente, Deputado Bilac Pinto, assume a Presidência e,
havendo número regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Aílton Vilela que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, a Presidência
distribui ao Deputado Arnaldo Penna a Proposta de Emenda à Constituição
n° 50191. os Projetos de Lei n°s 866196, 1.069, 1.150, 1.223, 1.237, 1.243,
1.392, 1.548 e 1.572/97 e o Projeto de Resolução n° 1.502197; ao Deputado
Antônio Genaro, os Projetos de Lei n°s 1.321, 1.499, 1.289, 1.305 e
1.349197. Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se à 13 Fase da Ordem
do Dia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 888196, 1.089, 1.150, 1.223, 1.237,
1.243197 e 1.548197 (relator: Deputado Arnaldo Penna) e os Projetos de Lei
n°s 1.321 e 1.499197 (relator. Deputado Antônio Genaro). Passa-se, a seguir,
à fase de discussão e 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 1.289, 1.305 e 1.349197 (relator
Deputado Antônio Genaro). Após, a Presidência suspende os trabalhos. As
17 horas, é reaberta a reunião e verifica-se a presença dos Deputados Aílton
Vilela, Bilac Pinto e Amaldo Penna. Na ausência do Presidente, o Deputado
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Bilac Pinto assume a direção dos trabalhos. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final da Proposta de
Emenda à Constituição n o 50197, do Projeto de Resolução n° 1.502/97 e dos
Projetos de Lei n°5 1.392 e 1.572/97 (relator: Deputado Arnaldo Penna).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela - Pauto Piau.

ATA DA 533 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às vinte 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, Aílton Vilela e Sebastião Costa (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
Sebastião Costa 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 após, suspende os trabalhos da Comissão, que são reabertos aos 35
minutos do dia 30112197, com a presença dos Deputados Dimas Rodrigues,
Ailton Vilela e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Bilac Pinto, por
indicação da Liderança do PFL). Esgotado o prazo regimental, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata,
convoca os membros das Comissão para as próximas reuniões
extraordinárias, nos termos do edital de convocação publicado na edição do
"Minas Gerais" de 24112/97 e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Sebastião Costa - Mauro Lobo.
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