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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 1997

ATA

ATA DA 163 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
e Wanderley Ávila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Discussão, em 2Q turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nQ 20/95; aprovação, na
forma do vencido em lQ turno, com a Emenda nQ 1 - Discussão,
em 2Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição nQ 24/96;
aprovação - Suspensão e reabertura da reunião - Existência
de "quorum" para discussão - Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei flQ 968/96; encerramento da discussão -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.056/96;
apresentação do Substitutivo flQ 1; encerramento da discussão
- ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José
- Jairo Ataide - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Kemil Kumaira - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 20h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata
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- A Deputada Maria José Hauelsen, 2-Secretària, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ê 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 ns 873. 1.049 e 1.058/96, em
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
realizada hoje pela manhã, e os Projetos de Lei ns 731/95,
828 e 1.029/96, que foram apreciados na reunião ordinária de
hoje à tarde. Informa ainda que fez retirar o Projeto de Lei
nQ 1.039/96, por não preencher os pressupostos regimentais
necessários à sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 20/95, do Deputado Gilmar Machado,
que dispõe sobre a convocação de autoridade estadual pela
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Comissão
Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
vencido no 1Q turno, com a Emenda ng 1, que apresenta. Em
discussão, a proposta. (- Pausa.) Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, a proposta, salvo
emenda. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal. Para tanto, convida o lo-Secretário, para
que proceda á chamada nominal de votação.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Alolse) - (- Faz a

chamada.)
- Responderam sim à chamada de votação nominal os

seguintes Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise
- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto
- Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Hely Tarqciinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jairo Ataide - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Kemil Kumaira - Luiz Antônio Zanto - Marco Régis -
Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Wilson Trõpia.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 49 Deputados.
Não houve voto contrário. Está aprovada a Proposta de

Emenda à Constituição nQ 20/95. Em votação, a Emenda nQ 1. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
nominal. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada de votação.
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)



- Responderam "sim" à chamada de votação nominal os
seguintes Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise
- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio -Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio -
Ivair Nogueira - rvo José - Jairo Ataide - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Narinas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - kemil Kumaira - Luiz Antônio
Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Wilson Trôpia.
O Sr. Presidente - Responderam " sim " 51 Deputados. Não
houve voto contrário. Está aprovada a Emenda nQ 1. Fica,
portanto, aprovada, em 2Q turno, a Proposta de Emenda à
Constituição nQ 20/95, na forma do vencido em lQ turno, com
a Emenda nQ 1. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, da Proposta de Emenda à

Constituição flQ 24/96, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
que dá nova redação ao $ 6Q do art. 36 da Constituição do
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, a proposta. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
nominal. Com a palavra, o Sr. Secretário, para que proceda à
chamada de votação.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
Responderam à chamada os seguintes Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rémolo Aloise
- Maria José Haueisen - ibrabim Jacob - Ermano Batista -
Âiiton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo
Ataíde - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil kumaira - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trôpia.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Votaram
"sim" 56 Deputados; não houve voto contràriá. Portanto, está
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aprovada a Proposta de Emenda á Constituição flQ 24/96. Á
Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5
minutos, para que haja entendimento com as lideranças sobre
a apreciação da matéria constante na pauta- Estão suspensos
os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A
Presidência verifica, de plano, a existência de "quorum"
para discussão.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 968/96, 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 1997. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as 61 emendas
que apresenta e 3 emendas na forma das subemendas que
receberam o nQ 1. Opina, ainda, pela rejeição ou pela
prejudicialidade das demais emendas. Em discussão, o
projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.056/96, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno, com as
Emendas ns 1 a 8, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.
- Vem á Mesa:

SUBSTITUTIVO NO 1 AO PROJETO DE LEI
P1Q 1.056/96

Dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - £TCD -.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Incidência

Art. ip - O Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incidirá:

- no ato em que ocorrer a transmissão da propriedade de
bens ou direitos, por sucessão legitima ou testamentária;
II - no ato em que ocorrer a transmissão de propriedade de

bens e direitos, por meio de fideicomisso;
III - na doação a qualquer titulo, ainda que em

adiantamento da legítima;
IV - na ação de separação judicial ou de divórcio e na
partilha de bens na união estável, incidindo o imposto
apenas sobre o montante que exceder á meação;
V - na desistência de herança ou legado com determinação do

beneficiário;
VI - na instituição ou extinção de usufruto não oneroso;
VII - no recebimento de quantias depositadas em contas
bancárias de poupança ou em conta corrente em nome do "de
cuj us" -



l Q - O imposto incidirá sobre a doação ou a transmissão
hereditária ou testamentária de bem imóvel situado em
território do Estado de Minas Gerais e respectivos direitos,
bem como sobre bens móveis, semoventes, títulos e créditos,
e direitos a eles relativos.
# 2Q - O imposto incidirá sobre a doação se:
1 - o doador tiver domicílio neste Estado, no caso de bens

móveis;
2 - o doador não tiver residência ou domicílio no Pais e o

donatário for domiciliado neste Estado.
3 - os bens imóveis doados estiverem localizados no Estado.
§ 3Q - Para os efeitos deste artigo, considerar-se-á doação

qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade,
transmitir bens, vantagens ou direitos de seu patrimônio ao
donatário, que os aceitará, expressa, tácita ou
presumidamente, incluindo-se as doações efetuadas com
encargos ou ónus.
6 4g - Nas transmissões não onerosas 'causa mortis",

ocorrerão tantos fatos geradores distintos quantos forem os
herdeiros ou legatários.

- Nas transmissões decorrentes de doações, ocorrerão
tantos fatos geradores distintos quantos forem os donatários
do bem, titulo ou crédito, ou de direito transmitido.

Capitulo II
Da Não-Incidência

Art. 2 - O imposto não incidirá sobre as transmissões
'causa mortis' e doações em que figurarem como herdeiros,
legatários ou donatários:

- a União, Estado e município;
II - os templos de qualquer culto;
III - os partidos políticos e suas fundações;
IV - as entidades sindicais;
V - as instituições de educação e de assistência social,
culturais e esportivas, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei;
VI - as autarquias e as fundações instituídas e mantidas
pelo poder público.

§ 1 Q - O disposto nos incisos III a V deste artigo
subordina-se á observãncia dos seguintes requisitos pelas
entidades neles referidas:
a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas a titulo de lucro ou participação no seu
resultado;
b) aplicar integralmente no Pais os seus recursos na

manutenção de seus objetivos institucionais;
c) manter escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão-
f 2Q - A não-incidência prevista nos incisos II a VI deste

artigo fica condicionada, ainda, a que os bens, os direitos,
os títulos ou os créditos se destinem ao atendimento das
finalidades essenciais das entidades neles mencionadas -
§ 3Q - O imposto não incidirá sobre as transmissões 'causa

mortis" de valores não recebidos em vida pelo "de cujus',
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correspondentes a remuneração oriunda de relação de
trabalho, bem como a rendimentos de aposentadoria e pensões

Capitulo III
Da Isenção

Art. 3 - Ficará isenta do imposto a transmissão não
onerosa:
1 - de um único imóvel urbano residencial com área

construída de até 60m2 (sessenta metros quadrados) e cujo
valor não ultrapasse o equivalente a 50.000 (cinqüenta mil)
UFIRs;
II - de um único imóvel rural - residencial e familiar -

com área não superior a SOha (cinqüenta hectares) e cujo
valor não ultrapasse o equivalente a 50.000 (cinqüenta mil)
UF 1 Rs;
III - de roupas, de utensílios agrícolas de uso manual, bem

corno de móveis e aparelhos de uso doméstico que guarnecerem
as residências familiares;
IV - na doação de bens ou direitos, cujo valor por quinhão

ou por fração ideal da universalidade não ultrapasse a
10.000 (dez mil) UFIRs;
V - na sucessão " causa mortis ' quando o valor total dos
bens de herança ou do monte-mor não ultrapassar a 25.000
(vinte mil) UFIRs.

l Q - Quando se tratar de um única imóvel residencial
familiar, a isenção será total até o valor de 50.000
(cinqüenta mil) UFIRs; acima desse valor e até 100.000 (cem
mil) UFIRs, o imposto será reduzido em 90% (noventa por
cento) -

- O valor da UFIR deverá ser o vigente na data da
avaliação.

Capitulo IV
Do Cálculo do Tributo

Seção 1
Da Base de Cálculo

Art. 4g - A base de cálculo do imposto será o valor dos
bens declarado pelo contribuinte e homologado pela
administração fazendária, ou apurado mediante avaliação
efetuada pela Fazenda Estadual, expressa em moeda corrente
nacional e o seu equivalente em quantidade de Unidade Fiscal
de Referência - UFIR.

- Nos casos a seguir especificados, a base de cálculo
do imposto será:
1 - na transmissão não onerosa do domínio útil: 1/3 (um

terço) do valor dos bens;
2 - na transmissão não onerosa do domínio direto: 2/3 (dois

terços) do valor dos bens;
3 - na instituição do usufruto, por ato não oneroso, bem
como no seu retorno ao nu-proprietário: 1/3 (um terço) do
valor dos bens:
4 - na transmissão não onerosa da nua-propriedade: 2/3
(dois terços) do valor dos bens.

2Q - Discordando da avaliação efetuada pela administração
fazendária, o contribuinte poderá, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, contado do momento em que comprovadamente tiver
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ciência do fato, requerer avaliação contraditõria, observado
o seguinte:

- o requerimento deverá ser apresentado à repartição
fazendária onde tiver sido processada a avaliação, podendo o
requerente juntar laudo técnico;
2 - não estando o requerimento acompanhado de laudo, poderá
o contribuinte indicar assistente para acompanhar os
trabalhos de avaliação a cargo do órgão responsável pela
avaliação impugnada;
3 - no prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento do
pedido, sob pena de preclusão, a administração fazendária
emitirá parecer fundamentado sobre os critérios adotados
para a avaliação e, no mesmo prazo, o assistente, se
indicado, emitirá seu laudo;
4 - o requerimento instruido com o parecer e com o laudo do

assistente será encaminhado ao responsável pela
administração fazendária, a quem competirá decidir
conclusivamente sobre o valor da avaliação, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de preclusão.

Seção II
Da Alíquota

Art. Sg - Na transmissão "causa mortis", o imposto devido
será apurado na forma seguinte:
1 - o valor total dos bens será decomposto em faixas de

valor, nos termos da Tabela A, em anexo a esta lei;
II - a cada faixa de valor será aplicada a respectiva

aliquota, conforme especificada na Tabela A;
III - o valor total do imposto devido será calculado

mediante a soma dos valores apurados na forma dos incisos
anteriores, aplicando-se, se for o caso, as reduções
previstas nesta lei,

20 - A administração fazendária aceitará osvalores
declarados pelos contribuintes ou, então, os fixará mediante
avaliação, na forma desta leL

3Q - Condicionado ao momento em que se der a efetiva
quitação do imposto, as aliquotas serão reduzidas, conforme
a hipótese, mediante a multiplicação pelos coeficientes
seguintes:
1 - 0,75 (setenta e cinco centésimos), quando o pagamento

integral ocorrer até 90 (noventa) dias contados da data de
abertura da sucessão;
2 - 0,80 (oitenta centésimos), quando o pagamento integral

ocorrer no prazo de 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte)
dias, contado da data de abertura da sucessão;
3 - 0.85 (oitenta centésimos), quando o pagamento integral

ocorrer no prazo de 121 (cento e vinte e um) a 150 (cento e
cinqüenta) dias, contado da data de abertura da sucessão:
4 - 0,90 (noventa centésimos), quando o pagamento integral
ocorrer no prazo de 161 (cento e cinqüenta e um) a 180
(cento e oitenta) dias, contado da data de abertura da
sucessão.
Art 6g - Na transmissão por doação, o valor do imposto
devido será apurado utilizando-se a mesma sistemática
prevista nos incisos 1 a III do artigo anterior, aplicando-



se as aliquotas previstas na Tabela 6, em anexo a esta lei,
• cada uma das faixas de valores respectivas e efetuando-se
• soma dos valores parciais para que se obtenha o valor
total devido.
Parágrafo único - Na doação, os valores serão aqueles

declarados e homologados ou, então, os fixados por meio de
avaliação pela Fazenda Estadual, na forma desta lei.

Capitulo V
Dos Contribuintes

Art. l - Contribuinte do imposto será:
- o herdeiro ou legatário, na transmissão por sucessão

legitima ou testamentária;
II - o donatário, na aquisição por doação;
III - o cessionário, na cessão a titulo gratuito;
IV - o usufrutuário.
Parágrafo único - Na hipótese de doação de bens móveis,

títulos e créditos, bem como dos direitos a eles relativos,
em que o donatário não residir, nem for domiciliado neste
Estado, o contribuinte será o doador.

Capítulo VI
Do Pagamento do Imposto

Seção 1
Do Prazo de Pagamento

Art. 8Q - O imposto será pago:
- na transmissão de bens decorrentes de sucessão legitima

ou testamentária, nos termos da Tabela A, após 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data da abertura da sucessão,
observado o disposto nos arts 9g e 12 desta lei;
II - na extinção do usufruto e na substituição de

fideicomisso, no prazo de até 15 (quinze) dias, contado do
fato ou do ato jurídico determinante da extinção ou da
substituição, e:
a) antes da lavratura, se por escritura pública;
b) antes do cancelamento da averbação no oficio ou no órgão

competente,- nos demais casos;
III - na dissolução da sociedade conjugal, relativo ao

valor que exceder â meação, transmitido de forma gratuita,
no prazo de até 15 (Quinze) dias, contado da data em Que
transitar em julgado a sentença;
IV - na partilha de bens, na dissolução de comunhão

estável, relativo ao valor que exceder a meação, transmitido
de forma gratuita, no prazo de até 15 (quinze) dias contados
da data da assinatura do instrumento próprio ou do trânsito
em julgado da sentença, ou antes da lavratura da escritura
pública;
V - na doação de bens, títulos ou créditos que se
formalizar por escritura pública, antes de sua lavratura;
VI - na doação de bens, títulos ou créditos que se
formalizar por escrito particular, no prazo de até 15
(quinze) dias, contado da data da assinatura;
VII - na cessão de direitos hereditários de forma gratuita:
a) antes da lavratura da escritura pública, se tiver por

objeto bem, titulo ou crédito determinados;
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b) no mesmo prazo previsto no inciso 1 deste artigo, quando

a cessão se formalizar ns- autos do inventário, mediante
termo de desistência ou de renúncia com determinação de
beneficiário;
Viii - nas transmissões por doação de bens, títulos ou
créditos não referidos nos incisos anteriores, no prazo de
até 15 (quinze) dias, contado da ocorrência do fato jurídico
tributário,

l Q - O pagamento do imposto sobre transmissão "causa
mort is e por doação de quaisquer bens ou direitos deverá
ser efetuado antes da lavratura da escritura pública e antes
do registro de qualquer instrumento nas hipóteses previstas
nesta lei.
f 2Q - A alienação de bem, título ou crédito no curso do

processo de inventário, mediante autorização judicial, não
altera o prazo para pagamento do imposto devido pela
transmissão decorrente de sucessão legitima ou
testamentária.

- Na hipótese de bens imóveis, em que o inventário se
processar fora do Estado, a carta precatória não poderá ser
devolvida sem a prova da quitação do imposto devido.

- Os prazos para pagamento do imposto só vencem em dia
de expediente normal das agências bancárias autorizadas.

- Na hipótese de reconhecimento de herdeiro por
sentença judicial, os prazos previstos nesta lei só começam
a fluir da data de seu trânsito em julgado.

Seção II
Da Forma e do Local de Pagamento

Art. 9 - O ITCD será recolhido mediante documento de
arrecadação em modelo instituído por resolução do Secretário
de Estado da Fazenda, após o cumprimento das exigências
estabelecidas no art. 12 desta lei.
Parágrafo único - O documento de arrecadação poderá ser
preenchido pelo próprio contribuinte e não necessita de
visto de repartição fazendária para ser pago em
estabelecimento bancário autorizado a receber o tributo.
Art. 10 - O contribuinte, ao requerer a certidão negativa
de débitos tributários, exibirá a comprovação do pagamento
do ITCD.

Seção III
Do Parcelamento

Art. 11 - O parcelamento do imposto sobre transmissão
"causa mortis" e doação de quaisquer bens ou direitos poderá
ser concedido nas condições, critérios e prazos que se
estabelecerem em resolução do Secretário de Estado da
Fazenda.

§ 1 Q - O parcelamento não gera direito adquirido para o
contribuinte.

§ 2Q - O requerimento de parcelamento do tributo constitui-
se em confissão do débito.
f 3Q - O parcelamento do débito, estando o contribuinte em

dia com os pagamentos devidos, não impedirá a expedição de
certidão de regularidade quanto ao débito de ITCD.

Capitulo VII
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Dos Deveres do Contribuinte e do Responsável
Art. 12 - Independentemente da distribuição de processc
judicial de inventário ou arrolamento de bens, c
contribuinte, apresentando declaração de bens cor
discriminação dos respectivos valores em repartição pública
fazendária, poderá efetuar o pagamento do imposto (ITCD) na
forma e nos prazos estabelecidos.
§ lg - A declaração será preenchida em modelo específico
instituído mediante resolução do Secretário de Estado da
Fazenda.

§ 2Q - O contribuinte deve instruir sua declaração com a
prova de propriedade dos bens nela arrolados, podendo juntar
fotocópia do lançamento do IPTIJ ou do ITR, caso se trate de
imóvel urbano ou rural.
Art. 13 - O registro de formal de partilha, de carta de
adjudicação judicial expedida em autos de inventário ou de
arrolamento, de sentença em ação de separação judicial,
divórcio, ou de partilha de bens na união estável, de
escritura pública de doação de bens imóveis deve ser
precedido da comprovação do pagamento integral do ITCD,
mediante certidão expedida por repartição da Secretaria de
Estado da Fazenda.
Art. 14 - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -
JUCEMG - deverá comunicar imediatamente à repartição
fazendária a entrada de qualquer instrumento de alteração
contratual

Art. 15 - Os titulares dos cartórios de notas, dos
cartórios de registro de pessoas jurídicas civis e os
titulares dos cartórios de registro de pessoas naturais
prestarão informações referentes a escritura de doação, de
constituição de usufruto ou de fideicomisso, de alteração de
contrato social, de atestado de óbito, á repartição pública
fazendária, num prazo máximo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único - Os serventuários mencionados neste artigo
são obrigados a exibirem livros, registros, fichas e
quaisquer outros documentos que estiverem em seu poder à
fiscalização fazendária, entregando-lhe, se solicitado,
fotocópias ou certidões de inteiro teor dos documentos,
sendo-lhes devido o ressarcimento pelas despesas efetuadas.

Capitulo viii
Das Penalidades

Art. 16 - Sobre o montante do crédito tributário apurado
por ter sido recolhido a menor, por falta de recolhimento ou
por recolhimento em divergência com as disposições legais,
incidirá multa diária de 0,2% (zero virgula dois por cento),
mais juros moratórios e correção monetária até a data do
efetivo pagamento.
Art. 17 - O agente fazendário Que tomar ciência do não-
pagamento do ITCD ou pagamento aquém do devido deverá lavrar
o auto de infração e, caso não seja a autoridade competente,
comunicará nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes a quem o
for, sob pena de sujeitar-se a processo administrativo,
civil e criminal, pela sonegação da informação.
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6 lg - Lavrado o auto de infração, o contribuinte será
notificado para pagar ou recorrer, apresentando defesa, no
prazo de até 30 (trinta) dias.

2g - No prazo de defesa, o contribuinte poderá pagar
integralmente o débito sem multa ou pedir parcelamento,
hipótese em que não haverá redução de multa.

- A multa prevista no art. 17 será devida caso o
contribuinte não recolha o imposto no prazo de 10 (dez) dias
úteis contados a partir da data em que for comprovadamente
cientificado da decisão acerca do recurso a que se refere o

1g deste artigo.
Art. 18 - O contribuinte que sonegar bens ou direitos,

omitir ou falsear informações na declaração ou deixar de
entregá-la ficará sujeito a imediata lavratura do auto de
infração com aplicação da multa de 20% (vinte por cento)
sobre o montante do imposto devido e multa moratória diária
de 0,2% (zero vírgula dois por cento) até o efetivo
pagamento e remessa de noticia do crime ao Ministério
Público.
Parágrafo único - Não se aplica o disposto neste artigo em

caso de bens sujeitos a sobrepartilha, os quais terão o
tratamento tributário dispensado aos demais bens declarados
quando da abertura da sucessão ou no decorrer do inventário,
inclusive no que se refere á redução de aliquotas.
Art. 19 - Aos responsáveis tributários eleitos nesta lei

que não observarem seus ditames e concorrerem, de qualquer
modo, para o não-pagamento ou pagamento insuficiente do
imposto, serão aplicadas as mesmas penalidades estabelecidas
para os contribuintes, sem prejuízo de sanções
administrativas, civis e penais cabiveis.

Capítulo IX
Das Disposições Transitórias

Art. 20 - E facultado ao contribuinte em débito relativo ao
recolhimento do ITCD, na data da publicação desta lei,
recolher o imposto, regularizando a sua situação perante a
repartição pública fazendária, apresentando a declaração e
os documentos previstos nesta lei, sem acréscimo de multa,
juros e correção monetária, desde que o pagamento seja feito
integralmente no prazo fixado no regulamento.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei no 9.752, de 10 de janeiro de 1989.

TABELA A
(a que se refere o art. 5g da Lei ng . de de de

1996)
ITCD - TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" INCIDENTE NOS QUINHÕES

TABELA PROGRESSIVA EM UFIR
BASE DE CÁLCULO: UFIR VIGENTE NA DATA DA AVALIAÇÃO

VALOR DOS BENS ALIQUOTA

até 20.000 1%
de 20.001 a 40.000 1,5%
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de 40.001 a 80.000 2%
de 80.001 a 160.000 3%
de 160.001 a 350.000 4%
de 350.001 a 650.000 5%
de 660.001 a 1.000.000 6%
acima de 1.000.000 7%

TABELA 6
(a que se refere o art. 6Q da Lei flQ	, de de de

1996)
ITCD - TRANSMISSÃO POR DOAÇÃO
TABELA PROGRESSIVA EM UFIR

BASE DE CÁLCULO: UFIR VIGENTE NA DATA DA AVALIAÇÃO.

VALOR DOS BENS ALÍQUOTA '1,

até 10.000 1,5
de 10.001 até 20.000 2,0
de 20.001 até 40.000 3,0
de 40001 até 100.000 4.0
acima de 100.000 5.0

Sala das Reuniões, de de 1996.
José Bonifácio
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi
apresentado ao projeto substitutivo do Deputado José
Bonifácio, que recebeu o nQ 1.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de

discussão e persistindo a falta de "quorum" para votação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE JANEIRO DE 1997

ATA

ATA DA 164? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
Rêmolo Aloise

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do
Projeto de Lei nQ 968/96; Requerimentos dos Deputados
Antônio Júlio, Anderson Adauto, Marcos Helênio, Maria José
Haueisen e Carlos Pimenta; deferimento; discursos dos
Deputados Durval Angelo, Maria José Haueisen, Anderson
Adauto, Gilmar Machado, Marcos Helênio e Ivo José; votação
do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação; votação
das emendas com parecer pela aprovação; aprovação;
prejudicialidade das Emendas ns 33 e 34; votação das
emendas com parecer pela rejeição, salvo destaques;
rejeição; votação da Emenda nQ 705; rejeição; verificação de
votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda n
2.018; discurso do Deputado Anderson Adauto; aprovação;
votação das Emendas ns 2.022 e 2.026; aprovação; votação da
Emenda n_Q 2.244; discurso do Deputado Anderson Ádauto;
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição;
votação das Emendas ns 2.245 e 2.246; rejeição; votação da
Emenda nQ 1.391; discurso do Deputado Gilmar Machado;
aprovação; votação da Emenda nQ 1.393; discursos dos
Deputados Gilmar Machado e Péricles Ferreira; rejeição;
'votação da Emenda ng 1.754; discurso do Deputado Durval
Angelo; rejeição; votação da Emenda nQ 1.993; discursos dos
Deputados Marcos Helênio e Péricles Ferreira; rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição; votação das
Emendas nos 1.994 a 1.997; rejeição; votação da Emenda nQ 2;
discursos dos Deputados Maria José Haueisen e João Batista
de Oliveira; declarações de voto; aprovação; votação da
Emenda nQ 744; discursos dos Deputados Carlos Pimenta,
Marcos Helênio e Péricles Ferreira; rejeição - Suspensão e
reabertura da reunião - Votação. em 2Q turno, do Projeto de
Lei no 1.041/96; discursos dos Deputados Durval Angelo e
Marcos Helênio; leitura da Emenda nQ 1; votação do projeto,
salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nQ 1; aprovação;
declaração de voto - Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei
nQ 1.056/96; discurso do Deputado Alencar da Silveira
Júnior; votação do Substitutivo nQ 1; aprovação;
prejudicialidade das Emendas nQ 1 a 8 - Discussão, em 2
turno, do Projeto de Lei n 1.039/96; discurso do Deputado
Durval Angelo; apresentação das Emendas nos 8 e 9;
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Gilmar
Machado e Carlos Pimenta; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação na forma do vencido em lQ turno; votação das
Emendas nos 1 a 7; aprovação; votação da Emenda nQ 8;
rejeição; questões de ordem; votação da Emenda nQ 9;
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aprovação - Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng
788/96; apresentação dos Substitutivos flQS 2 e 3;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto, com os
substitutivos, à Comissão de Administração Pública -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Erniano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - kemil kumaira -
Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Marcos Helénio - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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, a Sra. 2a-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária, 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 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 presente reunião as Propostas de Emenda à Constituição
ngs 20 e 24/96, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de
Lei ng 968/96, do Governador do Estado, que estima as
receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e
do orçamento de investimento das empresas controladas pelo
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Estado para o exercício de 1997- A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com 61 emendas
que apresenta e com mais 3 emendas na forma de subemendas
que receberam o nQ 1. Opina, ainda, pela rejeição ou pela
prejudicialidade das demais emendas.
- A seguir, vêm á Mesa e são deferidos, cada um por sua

vez, nos termos do inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno, requerimentos dos Deputados Antônio Júlio, Anderson
Adauto, Marcos Helénio, Maria José Haueisen e Carlos
Pimenta, em que solicitam votação destacada para as Emendas
ngs 705, 2.018, 2.022, 2.025, 2.244 a 2.246, 1.391, 1.393,
1.754, 1.993 a 1.997, 2 e 744.
O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o
Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras Deputadas, já no final do nosso ano legislativo,
estamos apreciando o orçamento do Estado de Minas Gerais.
Inicialmente, há que louvar esta Assembléia Legislativa,

que tem sempre demonstrado grande eficiência, aprovando o
orçamento dentro dos prazos e permitindo ao Governo iniciar
o novo ano já com o orçamento aprovado e estabelecer os seus
gastos, suas despesas e sua política de arrecadação.
Há que se louvar também o trabalho árduo do relator
Péricles Ferreira e o apoio da assessoria desta Casa, que se
tem mostrado muito eficaz no seu trabalho. Infelizmente, a
assessoria, como o resto dos servidores, sofre um arrocho
salarial de quase dois anos, mas mesmo assim desempenha o
seu trabalho com profissionalismo. Tanto ao relator como à
assessoria da Casa, que trabalharam exaustivamente no
orçamento, o nosso reconhecimento.
Mas, infelizmente, o que gostaríamos de destacar nesse

orçamento é o grande prejuízo a todo o processo democrático
promovido pelas audiências públicas regionais, que não foram
levadas em conta na sua análise.
Inicialmente, houve um árduo trabalho, no ano passado, que

mobilizou, nas diferentes regiões de Minas Gerais, milhares
e milhares de delegados, na sua maioria eleitos em
assembléias do orçamento em nível de município. Reuniram-se,
discutiram os assuntos por dois dias e aprovaram suas
propostas. E o Executivo, ao encaminhar o projeto a esta
Casa, não destacou a questão das audiências públicas
regionais. E o próprio relator entregou a diferentes
bancadas partidárias regionais a lista de audiências para
serem priorizadas. A nossa compreensão é de que deveriam ser
convocados os delegados para que se posicionassem a respeito
das propostas das audiências públicas regionais.
Encaminhamos oficio ao Presidente da Casa, no inicio de
dezembro, e, como estamos hoje no dia 19, houve tempo
suficiente para ser feita a consulta. Penso que ela coroaria
o trabalho de tentativa de fazer um orçamento mais aberto,
participativo e democrático.
Os Deputados de algumas regiões - e a informação que tenho

é da Central 1 e da Central 2 - priorizaram, na discussão,
as propostas aprovadas na seqüência em que foram
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apresentadas nas audiências públicas regionais. Mas,
infelizmente, isso não aconteceu em outras regiões. E dou
exemplos: tivemos regiões onde uma proposta aprovada por 400
votos foi preterida por propostas aprovadas por 50 ou 60
votos. Outro exemplo é que em algumas regiões a proposta
aprovada foi a prioridade do consórcio de saúde, mas os
Deputados esquartejaram essa proposta, dividindo a verba por
cinco, oito ou dez cidades, em parcelas, pasmem os senhores,
que começam até em RS15.000,00 ou RS20.000,00. Acho que não
era essa a intenção da audiência pública regional.
Então, está ai nossa critica ao orçamento, pois acho que

poderíamos ter aproveitado a oportunidade para dar um passo
a mais na consolidação da democracia, promovendo, realmente,
em nossa relação com os delegados participantes das
audiências regionais, processo maior de credibilidade,
processo maior até mesmo de crescimento do Poder
Legislativo. Nosso Poder é, antes de tudo, um Poder
derivado: dado pelo povo, para ser exercido em seu nome e
com o próprio povo, e não para substituir a vontade popular,
nem para substituir um processo de consulta democrática,
como foi o orçamento participativo.
Sabemos que o orçamento tem falhas, e a Bancada do PT vem
registrando essas falhas. Inclusive, a Deputada Maria José
Haueisen apresentou proposta alternativa, em que se vincula
a questão das audiências a um quantitativo, em recursos,
para que as propostas partam das regiões com maior
racionalidade, dentro de visão mais técnica e mais concreta,
para efetivar a gestão do orçamento. Sabemos que temos de
caminhar muito, para chegar a um processo como o que temos
em nossas prefeituras, e os dois grandes exemplos bem
próximos são Belo Horizonte e Betim, onde, realmente, o povo
é ouvido e participa.
Os Deputados não poderiam ter perdido essa oportunidade de
dar destaque e valorizar as audiências públicas regionais.
Poderiam ter ouvido, consultado a população, para que a
discussão fosse feita a partir do que tivesse sido levantado
em cada audiência pública regional. Se havia propostas
enviadas que estavam em primeiro ou segundo lugar e não
havia recursos suficientes para realizá-las, isso deveria
ter sido dito aos delegados, e elas deveriam ter sido
modificadas, porque não iríamos apresentar no orçamento
proposta irreal, somente para abrir 'janela" para uma
proposta aprovada pelo povo. Acho que faz parte da
democracia responsabilizar aqueles que participam do
processo democrático até com a própria limitação técnica.
Então, perdemos essa oportunidade, e essa é nossa critica

principal, fundamental, ao orçamento que agora vamos
aprovar.
O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, a
Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores que nos escutam nas galerias, também
temos de reconhecer o trabalho que se há de fazer e que



todas as pessoas que estão envolvidas com o orçamento devem
fazer, para atender a todas as necessidades do Estado.
Entretanto, não podemos deixar de criticar e de repudiar a
maneira, muitas vezes enganosa, com que os Deputados e a
imprensa são tratados. Foi-nos dada a explicação de que o
orçamento atenderia ás prioridades das audiências públicas,
e nós, mais uma vez, por ingenuidade, acreditamos; pensamos
que isso realmente aconteceria. Entretanto, estamos vendo
que aquela conversa de que não seriam atendidas as emendas
pontuais, as emendas paroquiais, as emendas eleitoreiras,
não é verdade; várias delas foram atendidas.
Enquanto isso, emendas mais importantes, que atendem a

toda uma região ou a todo seu povo, foram colocadas de lado
com a alegação de que não há recursos para isso.
Claro que não consegui acompanhar e ler com detalhes todo o
orçamento. Mas, de maneira especial, fui avaliar o que
estava destinado para os vales do Mucuri e do Jequitinhonha-
Causou-me espanto ver a maneira como foram manipuladas as
contas, os recursos e o orçamento para que acreditássemos
que estávamos contemplados com alguma coisa, até mesmo com
aquela que foi uma das prioridades das audiências públicas.
Vejam os senhores, especificamente em relação à verba
destinada á irrigação, vimos que ela mudou apenas de lugar e
de nome, com a destinação para pequenas barragens. Não vejo
muita diferença entre irrigação e barragem, uma vez que a
irrigação necessita prioritariamente de pequenas barragens.
As vezes, uma barragem, eu sei, pode ser usada para se
conseguir força elétrica, ou para se conseguir a perenização
dos rios, mas, sem dúvida, isso termina também favorecendo a
irrigação.
Então, houve apenas deslocamento de local e de nome. Os
recursos não eram para a irrigação, eram para barragens. E
ai poderíamos acreditar que estávamos contemplados com a
prioridade maior da audiência pública realizada em Araçual.
que era a fruticultura, que precisava, sem dúvida nenhuma,
de irrigação para o seu desenvolvimento.
Mais ainda, o orçamento previa R$3.500.000,00 para isso.
Entretanto, essa mesma quantia já está prevista também pelo
Comunidade Solidária, nesse programa de melhora de oferta de
água no semi-árido mineiro. Nesse programa, que faz parte do
PMDI, já estão previstos R$3.500.000,00 para cerca de 30
barragens.
Então, estamos vendo que os mesmos recursos são colocados

de dois lados: pelo orçamento e pelo Comunidade Solidária. E
aqueles R$3.500.000,00 passaram pela RURALMINAS e terminaram
no PADEM. O que é o PADEM? E o órgão que está servindo de
balcão de negócios para que a ala governista consiga
negociar o seu voto, que depois é dado no Plenário de acordo
com o Governo.
Para reforçar o que estamos falando, leio para os senhores
uma carta que recebi, com o mesmo conteúdo daquilo que já
estávamos pesquisando e apurando. ( Lê:)
Sra. Deputada
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Peço-lhe a atenção para a Emenda flQ 2.332, apresentada pela
Comissão de Orçamento. Cada Regional teria três milhões (ou
terá). As do Norte e do Jequitinhonha ficaram com quatro
milhões. Acontece que pegaram três milhões do Jequitinhonha
que estavam alocados na RURALMINAS para construção de
barragens e passaram para a Secretaria de Assuntos
Municipais no Programa PADEM. A justificativa inicial era de
que esses recursos deveriam ser do orçamento da CODEVALE por
ser órgão mais apropriado e direcionado ao vale de
Jequitinhonha (até ai tudo bem). Mas ao invés de constar no
orçamento da CODEVALE e ai seria verba com destinação
específica, puseram no tal PADEM da SEAM. Para quê?
Interesses pessoais de Deputados que manipulam esse tal de
PADEM? Sou da SEPLAN e estou sabendo disso com estranheza.
Então, essa carta que recebemos, mandada por um funcionário

que está a par do assunto. Essa carta vem reforçar aquilo de
que já desconfiávamos.
Então, Sr. Presidente, agradecemos a explicação, e, para
terminar, queremos dizer que a explicação pode ser dada ao
dizer-se que o recurso é pequeno, ou por isso ou aquilo, mas
já sabemos o que tem sido o PADEM neste Governo. O PADEM tem
sido um balcão de negócios, o toma-lá-dá-cá. Quem aprovar os
projetos de lei do Governo recebe um tanto para suas bases.
E isso que temos de lamentar. Então, aquela história de que
as audiências públicas seriam contempladas não é verdadeira.
O vale do Jequitinhonha ficou por fora. Ele é usado em todos
os discursos, quando se fala em pobreza e em dificuldade, e
aparece na fala de todo o mundo, mas, na hora de votar e
defender o interesse dos mais pobres, esse interesse é
escamoteado por causa de outros interesses maiores.
Reforçamos aqui a necessidade de mais seriedade na
distribuição de verbas. Para isso, o projeto já está ai
tramitando, já foi apresentado, e que haja recursos
destinados, marcados para cada região, para que não se diga
depois que não houve recursos suficientes. E necessário que
o Governo estabeleça recursos e determine o custo das obras
que o povo vai levantando e que as audiências públicas não
sejam mais uma forma de enganação. Essas audiências públicas
têm de ser deliberativas e não propositivas. Se isso
acontecer, vou admitir que, no próximo ano, o orçamento será
feito com mais seriedade, com mais transparência e sem
manipulação ou enganação. E o que tinha a dizer, Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra,
Para encaminhar, o Deputado Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto' - Sr. Presidente, Sra.
Deputada, gostaria de ajudar no esclarecimento desse quadro,
pois por um acaso eu estava no 23g andar, junto com as
pessoas da Secretaria do Planejamento que vieram conversar
com os Deputados e com o Líder da Maioria. Deputado Péricles
Ferreira. Houve consenso entre os Deputados, naquele
momento, e o argumento era que a verba deveria sair da
RURALMINAS para a Secretaria de Assuntos Municipais, porque
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entenderam que, como essa verba era pouca, se fosse entregue
diretamente para as Prefeituras, elas conseguiriam.
O Sr. Presidente (Deputado Rênolo Aloise) - Com a palavra,
para encaminhar, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, estamos
aqui para encaminhar a votação do Projeto de Lei nQ 968/96,
referente ao orçamento, e queríamos fazer duas reflexões.
Infelizmente, no Pais, mesmo depois de termos economia mais
ou menos equilibrada, vimos que os orçamentos ainda
continuam sendo uma peça de ficção. Houve alguns avanços,
mas na grande maioria ainda continuamos com grandes vícios.
No que diz respeito ao valor referente a despesas, temos
alguns parâmetros mais claros, mas com relação à receita é
feita expectativa muito grande que não é cumprida. São
deixados espaços muito grandes para créditos suplementares.
E necessário que os orçamentos sejam instrumentos que serão
cumpridos Caso contrário, gastamos muito tempo, todos os
anos, como fizemos nas Comissões e como vamos fazer, aqui,
agora, em Plenário. Na verdade, votamos esse pacote, que é o
orçamento, em cinco volumes e, depois, ele não se
concretiza. Vemos isso muito claramente, quando se abrem
várias janelas. O orçamento continua sendo um grande casarão
com várias janelas e, na verdade, não se sabe se todas elas
serão abertas ou não, ou seja, se elas, de fato, vão trazer
luz à Casa ou não. Entendemos que é fundamental modificarmos
isso. Se há estabilização, que possamos, de fato,
transformar isso em dado real . Ou seja, que o orçamento, de
fato, possa expressar isso. E por que falo isso? Em primeiro
lugar, porque o Governo vem aqui e diz que gasta mais de 70%
com o funcionalismo. No orçamento, são 62,4%. Quem fala a
verdade? E o orçamento que expressa a verdade ou é a fala
posterior à votação do orçamento que é a verdadeira? Nós não
podemos mais continuar convivendo com isso. Se não é
verdadeiro, então não se coloque isso e não se tente fazer
do funcionalismo massa de manobra. Entendemos que isso tem
que acabar.
Uma outra questão é que o orçamento deste ano demonstra que
vamos gastar menos e fazer menos investimentos no ano que
vem. Do orçamento passado, para o ano de 1996, estavam
previstos investimentos da ordem de R$900.000000,00. Neste
orçamento, o valor caiu para R$680.000.000,00, que é, por
coincidência, quase a mesma coisa dos créditos duvidosos do
BEMGE Não sei se vocês pararam para pensar. O que pegaram
emprestado no BEMGE - que não vão pagar e que todos os
mineiros vão ter que cobrir - é a mesma coisa que nós,
mineiros, vamos ter que pagar e vamos ter para investir
durante o ano inteiro, isso está colocado no orçamento. Ou
isso também não é verdadeiro e o que está colocado no
orçamento não expressa a realidade? Temos que questionar
essas coisas.
Um outro ponto; houve redução de 1996 para 1997, no item

saúde e educação. Os valores que tínhamos no orçamento para
1996 reduziram-se para 1997. Isso tem que ficar claro. 0
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povo tem que saber que, se o orçamento for verdadeiro, Minas
vai gastar menos em saúde e em educação. Mas eles dizem: "o
orçamento é o que tivemos que fazer. Se tivermos que
maquiá-lo para mostrar para alguém, sinto muito, então, mas
é difícil votar em peça de ficção e num instrumento que não
é real. Se ele não é a realidade, não tenho como votar,
porque, particularmente, não acredito em fantasmas. Então,
queríamos aqui deixar de público registrado o nosso
questionamento sobre o orçamento, que continua ainda sendo
uma peça de ficção. Não concordamos com as inúmeras janelas,
com os investimentos que foram reduzidos e com o reajuste
zero para o servidor. O Estado deve ao IPSEMG e não há
previsão desse pagamento. Estamos aqui tentando renegociar
uma divida de R$9.000.000.000,00 - estamos pegando
emprestado R$2.500.000.000,00 - para o IPSEMG, cuja
finalidade é atender ao servidor, que já teve o desconto em
seu contracheque. Para isso, o orçamento não prevê recursos.
Assim, fica realmente muito difícil.
Então, são essas as considerações que gostaríamos de fazer,
visto que o Deputado Durval Angelo e a Deputada Maria José
Haueisen já abordaram aqui as questões atinentes ás
audiências públicas. Vamos deixar de brincar com o povo de
Minas, chamar as pessoas, fazê-las gastar dinheiro para
saírem de suas cidades e ficarem uns dois dias inteiros
discutindo, e, depois, não atendermos ás suas
reivindicações. Minas tem que apontar o caminho, mas que
seja o correto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Com a
palavra, o Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helénio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, profissionais da imprensa, vamos também
insistir na questão da respeitabilidade das audiéncias.
A Assembléia conseguiu vender uma imagem de que as
audiências públicas seriam fundamentais para colher opiniões
e definir prioridades por região.
Acredito que, agora, está definitivamente encerrada essa
fase, porque ela caiu, de fato, no descrédito. Acredito,
também, que os representantes que foram eleitos naquelas
audiências estão querendo satisfação sobre o que foi
proposto para sua região, uma vez que foram escolhidos para
fazer esse acompanhamento. Mas, agora, parece que foi
delegado aos Deputados majoritários o rateio dessas demandas
colocadas no orçamento.
Quero dar ênfase, também, ao fato de que houve uma
retaliação com relação a Belo Horizonte. Um projeto que foi
defendido, veementemente, o tempo todo, pelo candidato do
Governador, que é o do prolongamento da Av. Dom Pedro II,
para que ultrapasse a Vila São José, chegando até a região
da Pampulha, agora. Quando de sua colocação em orçamento,
foi vetado pela Casa.
Não tenho o costume de fazer emendas paroquiais,
individuais, olhando interesses apenas eleitoreiros. Não
faço isso, porque sei que, realmente, servem, apenas, para
dar satisfação à sociedade, e não resolvem nada. Mas, como



essas emendas já foram profundamente analisadas, considero
que Belo Horizonte está 5endo retaliada, em nível federal e
estadual. Em nível federal, por parte de Deputados que
procuram boicotar a implantação do nosso metrô, porque são
coniventes com essas empresas de transporte urbano que não
querem que o metrá tenha sucesso, da mesma forma que não
querem o retorno do trem suburbano e de passageiros. Trata-
se de um grupo que controla o sistema de transporte, e que
está representado em Brasilia e, aqui, na Assembléia
Legislativa.
Então, lamentavelmente, temos de nos queixar de dois fatos:

em primeiro lugar, da retaliação a Belo Horizonte, em nível
federal e estadual, e, em segundo lugar, da desmoralização
das audiências públicas. Acredito que nenhum Deputado terá
novamente a coragem de participar de um debate das
audiências públicas, criando expectativas, para, depois, não
haver possibilidade de realização das propostas
apresentadas. Portanto, queremos manifestar esse nosso
protesto, antes de votar.
Por último, Sr. Presidente, faço uma queixa com relação a
uma emenda, que foi solicitada pelo Ministério Público,
sobre a dotação orçamentária para os diversos PRGCDNs, de
diversas cidades. Trata-se de uma necessidade para a
proteção ao consumidor, e o Ministério Público, que coordena
os PR000Ns, não tem recursos suficientes para cumprir o seu
papel. E, infelizmente, também continuará sem os recursos,
ou seja, não poderá exercer o seu papei de órgão
fiscalizador, a não ser quando a Prefeitura assume esse
papel, como é o caso da Prefeitura de Belo Horizonte, cujo
PROCON é um dos mais atuantes do Brasil.
Portanto, temos de fazer, aqui, esse protesto, não por

causa de emendas paroquiais, mas em favor de emendas que
seriam objeto de interesse de uma grande coletividade. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o
Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José' - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada, entendemos que a população do nosso Estado não
deseja o retrocesso na discussão da aplicação dos recursos
públicos.
Não é privilégio do PT a discussão do orçamento
participativo. E bem verdade que o PT tem como bandeira
discutir, nos municípios em que governa, os critérios de
aplicação dos recursos ao longo do ano-
Na Constituição mineira de 1989, tivemos o avanço da
inclusão das audiências públicas Participamos, assim, de
diversas delas, em que foram apontadas mudanças na conduta
política referente ao tratamento do orçamento do Estado.
Sabemos que existe muita dificuldade de implementar método
que possibilite á sociedade de um Estado com as proporções
de Minas Gerais participação efetiva na elaboração do
orçamento.
Mais difícil ainda é a execução orçamentária. Preocupa-nos
muito, ao apagar das luzes, as mudanças de método com
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relação ao tratamento que vem sendo dado desde a
Constituição de 1989, implementada pelos mandatos mais
recentes na Assembléia Legislativa.
Não podemos negar que foi muito importante todo o
investimento que a Assembléia fez para proporcionar à
sociedade mineira a participação na indicação das
prioridades para o orçamento. Mas não podemos iludir a
população. Não podemos deixá-la apenas na expectativa. Temos
que fazer com que aconteça, na execução do orçamento, esse
retorno, essa contrapartida necessária do Executivo para a
população de Minas Gerais.
E, nesse momento de votação da lei orçamentária, fazemos um
alerta: não retrocedamos e possamos, de fato, dar esse
alento à população de Minas Gerais, que anseia por mudanças
profundas na conduta politica dos seus mandatários. E, para
fortalecermos o Legislativo, temos que defender o orçamento
Participativo de uma maneira cada vez mais incisiva, para
que possamos, de fato, ter condições de, ao retornar às
audiências públicas, afirmar que a Assembléia está tratando
com seriedade e dando condução devida ao que foi proposto na
nossa Constituição e aquilo que foi exercitado, por diversos
anos, nas Regionais deste Estado.
Não queremos, Sr. Presidente, de forma alguma, retirar dos

Deputados a sua representatividade. Respeitar o que está na
lei e atender à expectativa da população não enfraquece a
relação do povo com seus representantes. Pelo contrário, a
aperfeiçoa.
Portanto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos que nos
Preocupar, e muito, em avançar, e não retroceder, naquilo
que, de fato, constitui a democracia, naquilo que é
fundamental, que é o recurso, o dinheiro. Só implementaremos
a democracia se democratizarmos a aplicação do orçamento.
Muito obrigado,
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Em votação,
o projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado,
Em votação, as Emendas nos 449, 1.392 e 1.672 na forma de
subemendas que receberam o nQ 1; 2.329 e 2.389, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em virtude da aprovação dessas emendas, ficam prejudicadas
as Emendas ns 33 e 34. Em votação, as emendas que receberam
parecer pela rejeição, salvo os destaques. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram Rejeitadas. Em
votação, a Emenda no 705. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito a

verificação da votação-
0 Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que

ocupem os seus lugares. Os Deputados que votaram a favor da
emenda queiram se levantar. (- Pausa.) Os Deputados que
votaram contra a emenda queiram se levantar. (- Pausa.)
Votaram a favor 16 Deputados; votaram contra 22 Deputados.
Rejeitada. Foi computada a presença do Presidente.
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completando o número de 39 Deputados presentes. Em votação,
a Emenda ng 2.018. Para encaminhá-la, com a palavra, o
Deputado Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto' - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, em primeiro lugar gostaria de esclarecer aos
nobres Deputados, principalmente aos do PSDB e do PTB, que
já foi feito o acordo com o Líder do Governo sobre as três
emendas que virão a seguir. Mas gostaria de explicar aos
nobres Deputados o porquê do pedido de destaque.
Há um ano e nove meses, em conjunto com a área de
planejamento, tenho trabalhado nesta Casa e junto ao
Governador, principalmente para aprovar um projeto de lei
que reputo da máxima importância para o Estado de Minas.
Esse projeto permite a parceria da iniciativa privada na
construção de obras de interesse público.
Essas três emendas que virão a seguir, tanto a 2.018, a
2.022 a 2.025, são frutos de entendimentos já realizados com
o Governo do Estado, para que empresas do Triângulo mineiro
possam fazer essas obras públicas, que são: duas estradas e
um pronto socorro dentro de uma cidade, e mais a recuperação
de outra estrada em outra cidade. O projeto de lei foi
aprovado e já devidamente regulamentado, mas, infelizmente,
a Secretaria do Planejamento esqueceu-se de incluir essas
obras, que não serão construidas com recursos públicos.
Repito: serão construídas com recursos da iniciativa
privada, mas uma das condições básicas que foram aprovadas
na lei e, depois, na sua regulamentação é que, mesmo a
iniciativa privada fazendo a obra, é fundamental que ela
esteja no orçamento. Caso contrário, a iniciativa privada
não terá condições de fazê-la. Acredito que, exatamente por
essas razões, tanto o Líder da Maioria quanto o Líder do
Governo aceitaram fazer o acordo para que essas três emendas
fossem aprovadas. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda ng 2.022. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda ng 2.025. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda ng. 2.244. Com a palavra, para encaminhar,
o Deputado Anderson Adauto.
o Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, gostaria apenas de ler as emendas. Em primeiro
lugar, esclareço que tais emendas não foram objeto de
negociação nem com a Liderança do Governo nem com a
Liderança da Maioria. São emendas de texto, e julguei
fundamental apresentar o pedido de destaque, já que estamos
votando, neste momento, a renegociação de todas as dividas
que o Governo tem. A minha emenda proíbe o Executivo de
fazer AROS, ou seja, adiantamento de receitas sem
autorização da Assembléia Legislativa. Diz o seguinte: "O
Poder Executivo não poderá realizar as operações de crédito
por antecipação de receita sem prévia autorização
legislativa". Julgo ser fundamental a aprovação desta
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emenda, porque se este paç1amento deu um voto de confiança
ao Governo, autorizando-t - a renegociar todas as suas
dividas, no meu entendimento, é fundamental que este mesmo
parlamento tenha um mínimo de controle, agora, sobre as
dividas futuras, principalmente as de curto prazo que serão
feitas. Minha emenda diz exatamente isso, ou seja, que o
Poder Executivo está proibido de fazer antecipações de
receitas sem autorização prévia da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 2.244, destacada
pelo Deputado Anderson Adauto. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
o Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, peço

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai

proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 18 Deputados. Votaram
contra 31 Deputados. Está ratificada a rejeição da emenda.
Em votação, a Emenda ng 2.245. Em votação. Os Deputados que
a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação a Emenda nQ 2.246. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Em votação, a Emenda nQ 1.391. Para encaminhar, com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Essa emenda visa a fazer

justiça ao processo de negociação que está ocorrendo. Assim,
o IPSEMG poderá ser contemplado com o inicio do pagamento do
débito que o Estado tem com ele. Dessa forma, os servidores
poderão ter o atendimento que merecem.
O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda nQ 1.393, que recebeu parecer pela
rejeição. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Mãcflado - A Emenda flQ 1.393 tem por
finalidade assegurar que, no ano de 1997, os servidores
possam ter reajustes salariais. Não concordamos com reajuste
zero em 1997, porque o Estado já fez seus reajustes e a
renegociação de sua divida. A partir de maio ou junho, terá
condições de equilibrar suas finanças. Além disso, há a
previsão de elevação da receita em 18%. Não vemos razão para
a falta de reajuste. A emenda diz que parte do crescimento
da receita será usada para reajustar os salários dos
servidores. Com esse objetivo é que estamos encaminhando
essa emenda, contando com a aprovação dos Deputados. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o

Deputado Péricles Ferreira.
O Deputado Péricles Ferreira* - Gostaria apenas de
esclarecer ao ilustre Deputado Gilmar Machado que este
relator, e muito menos o Plenário desta Casa, não somos
contra um passível aumento para o funcionalismo públicopara
o próximo ano, mesmo porque sabemos que ele está há dois
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anos sem nenhum reajuste. Não houve nenhuma intenção. Essa
matéria foi rejeitada por mim, em primeiro lugar, pela
insuficiência de recursos no orçamento. Teríamos que ter
disponibilidade de mais de R$800.000.000,00 no orçamento. Só
assim poderíamos acolher a emenda. Por outro lado, gostaria
de lembrar ao Deputado que essa matéria não é de proposta
orçamentária. Aumento para o funcionalismo pode ser feito e
deverá ser feito, tão logo o Estado tenha condição de
superar esse déficit e reequilibrar suas finanças, no que
estamos otimistas para o próximo ano. Isso poderá ser feito
através de uma mensagem encaminhada por S. Exa. o Governador
do Estado. Por isso, rejeitamos a emenda-
0 Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, a Emenda nQ 1.754, destacada pelo Deputado Marcos
Helénio. Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Durval
Angelo.
D Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, sabemos que, com

a cultura inflacionária que tínhamos, os orçamentos acabavam
sendo verdadeiras peças de ficção. Hoje, quando já vivemos
situação diferente, ainda não conseguimos que eles sejam
concretos, objetivos e cumpridos. Muitas vezes, o Poder
Executivo fica com o poder de paralisar determinadas obras,
alocar recursos para outras, e o Legislativo não consegue
fiscalizar a execução do orçamento, que é nossa função. Para
esse fim, apresentamos uma emenda que garante, em nível
orçamentário, que uma obra não pode ser reiniciada antes que
30% de uma outra esteja concluída.
Podemos ter várias emendas, muito bem apresentadas,
negociadas pelos Deputados, com alterações baseadas em
audiências regionais, que vão ser apenas figurativas.
Se todas as emendas janelas foram rejeitadas pelo
relator, e partindo do princípio de que não há inflação,
esse orçamento tem que ser real, tem que ser realizado. E
por isso que estamos pedindo apoio para a nossa emenda.
Penso que temos que criar também nova visão do orçamento

num processo não inflacionário, para que ele seja uma peça
concreta e real. A intenção de todos nós é que seja
iniciado, seja cumprido, seja executado aquilo que
aprovamos. E a forma de garantir isso é votarmos a favor
dessa emenda. Inclusive, num primeiro momento, em conversa
informal com o relator, ela obteve a sua simpatia. Recebeu a
sua simpatia porque, realmente, procura fazer com que o
orçamento seja uma peça concreta.
O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, a Emenda nQ 1.993, com parecer pela rejeição. Com  a
palavra, para encaminhar, o Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Sras. Deputadas, estamos aqui fazendo defesa, não por
corporativismo, mas porque Belo Horizonte é a terceira
cidade do Pais e precisa solucionar questões importantes. Os
senhores, mesmo que não tenham votos aqui, vivem em Belo
Horizonte, e sabem que é necessário resolver problemas de



26

estrangulamento em alguns setores relacionados,
principalmente, ao trânsito. Um pedido de R$60.000.000,00 é
muito pouco para uma cidade que é a terceira do Pais.
Penso que nesta hora não devemos levar em conta se a cidade

vai ser administrada pelo P58 ou pelo PSDB. Importa, sim,
que o Governador tenha compromisso com Belo Horizonte. Ela
vai ser sede de um evento internacional, que será o Fórum
das Américas, e nenhuma obra está sendo realizada a não ser
a recuperação de um galpão, debaixo do Viaduto Santa Tereza.
Estão sendo rejeitadas algumas emendas cuja execução

significa muito pouco financeiramente. Não entendo o porquê.
Vou destacar alguns pontos. Para desafogar o trânsito da 4v.
Cristiano Machado, sugere-se a ligação desta avenida com a
4v. dos Andradas. E a chamada Via 710. Outro ponto seria
estender a 4v. Pedro II até a 4v. João XXIII. na Pampulha,
também passando pela Vila São José, onde a população vive em
condições precarissimas.
Essa foi uma proposta da campanha do Amflcar Martins, e não

pode ser vetada somente porque ele foi derrotado. Seria
revanchi smo barato.
Um outro ponto seria a recuperação do mercado da Lagoinha,

a construção de uma praça, de um cinema, já que a Central de
Abastecimento está quase pronta.
Não vou destacar aqui a questão das unidades habitacionais,
porque é uma necessidade de várias cidades, mas é
fundamental que nos lembremos desses outros pontos.
O que são R$60.000.000,00 para uma cidade do porte de Belo
Horizonte. Capital que recebe grande fluxo migratório?
Embora seja importante, não adianta fazer apenas essa
redistribuição do ICMS; é fundamental dotar a cidade de
melhores condições em alguns setores. Portanto, a destinação
de R$60.000.000,00 seria a quantia minima de cooperação do
Estado. Não incluir no orçamento essa verba seria puro
revanchismo, com o qual o belo-horizontino não vai
concordar.
Por fim, quero lembrar a responsabilidade dos Deputados que
têm votação em Belo Horizonte: Raul Lima Neto, Ronaldo
Vasconcel los, Alencar da Silveira Júnior, Miguel Martini.
Quero ver, agora, a responsabilidade também desses
Deputados.
o Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o

Deputado Péricles Ferreira.
O Deputado Pêricles Ferreira* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, inicialmente eu gostaria de lembrar ao ilustre
Deputado Marcos Helênio que todos nós, creio eu, somos
votados em Belo Horizonte. Talvez eu não tenha tido, nesta
cidade, a mesma quantidade de votos que ele obteve, mas
honra-me muito ter sido votado em Belo Horizonte.
Entretanto, quanto à defesa das emendas que o ilustre

Deputado faz, quero dizer que não houve, ai, nenhum sentido
de retaliação á Prefeitura de Belo Horizonte ou à cidade de
Belo Horizonte. O Governador Eduardo Azeredo foi Prefeito de
Belo Horizonte e já mostrou que gosta desta cidade e que
quer o seu bem.
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Eu lembraria ao ilustre Deputado que tanto não há
retaliação que, hoje, neste próprio orçamento, na proposta
original do Governo, temos cifras muito maiores do que as
cifras exigidas nessas emendas. Eu citaria, por exemplo, as
contrapartidas dos projetos das obras de canalização do
Onça; das obras do PROSAN, que estão sendo realizadas em
Belo Horizonte; do pronto socorro de Venda Nova, etc.
Portanto, não há nenhuma retaliação por parte do Poder
Executivo, por parte do Governo, ou, muito menos, por nossa
parte, que integramos a bancada governista dentro desta
Casa. O que não existiu, nobre Deputado, foi condição,
dentro da proposta orçamentária, de realocar uma cifra que
V. Exa. considera pequena, nas que, na verdade, não o é. Se
V. Exa. verificar, verá que todo investimento dessa proposta
orçamentária se restringe a pouco mais de R$600.000.000.00,
nos quais temos limitações. A gesticulação de V. Exa. não
procede, porque temos limitações. Por exemplo, as obras que
já foram iniciadas são prioritárias. E eu diria a V. Exa
que, dentre todos os recursos, inclusive com a reserva de
contingência, teríamos possibilidade de mexer apenas em
R$107.000.000,00. A Lei de Diretrizes Orçamentárias já nos
obriga a deixar pelo menos 0.5% para a reserva de
contingência. Então, de onde iríamos tirar mais
R$60.000.000,00 para colocar nessas obras, nessas emendas
que V. Exas. fizeram para beneficiar a Prefeitura de Selo
Horizonte? Da mesma forma, nobre Deputado, que Belo
Horizonte não foi privilegiada, a minha querida Salinas,
onde sou amplamente majoritário, também não foi
privilegiada; Montes Claros também não foi privilegiada. Por
absoluta falta de recursos. Esta foi a razão.
Portanto, não adianta aqui fazermos teatro, fazermos

discursos eleitoreiros, apelarmos para a sensibilidade dos
nobres pares desta Casa, dizendo que há uma retaliação a
Belo Horizonte. Isso não é verdade.
O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. Rejeitada.
O Deputado Durval Angelo - Solicito verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se á verificação de votação-
0 Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 9 Deputados.
Votaram contra 29 Deputados. Portanto, está ratificada a
rejeição da emenda, urna vez que, com a presença do
Presidente, completa-se o 'quorum' de 39 Deputados.
- A seguir, são submetidas a votação e rejeitadas, cada uma
por sua vez, as Emendas nqs 1.994 a 1.997, que receberam
parecer pela rejeição.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 2, destacada
pela Deputada Maria José Haueisen, que recebeu parecer pela
rejeição. Para encaminhar a votação, com a palavra, a
Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estamos aqui defendendo uma emenda sobre a Zona
de Processamento de Exportação - ZPE -, tendo como sede a
cidade de Teôfilo Otõni. Mas não é uma emenda paroquial que
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traz benefícios exclusivamente para Teófilo Otõni. Essa ZPE
traz benefícios para toda a região do Sul da Bahia, o Norte
e o Nordeste mineiros, inclusive pegando todo o interesse
dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e de São Mateus. As
ZPEs, já instaladas e que funcionam pelo mundo, têm dado
resultados altamente positivos.
Queria especialmente lembrar a cidade de Barcelona, que era
uma cidade decadente, uma cidade onde já não havia
possibilidade de emprego e de mercado. Ela cresceu e se
desenvolveu depois que lá foi estabelecida uma ZPE.
Teófilo Otôni costuma realizar, anualmente, a Feira de
Pedras. Para essa feira são atraídos compradores do mundo
inteiro, sobretudo dos Tigres Asiáticos e dos Estados
Unidos, que vão a Teôfilo Otôni buscar aquelas jóias,
aquelas pedras que são encontradas em toda a região das
bacias do Mucuri e do Jequitinhonha, e levar para a sua
terra.
A ZPE trará, sem dúvida nenhuma, maior mercado para aquela
região pobre, carente, com problemas de emprego, de êxodo
rural e tantas outras dificuldades.
A região do Sul da Bahia, dos vales do Jequitinhonha e do

Mucuri possuem a maior bacia gemolôgica do mundo, e não há
nenhum exagero nisso. As melhores e maiores pedras são
encontradas ali.
A região possibilita ainda o desenvolvimento da pecuária de
corte para a exportação, uma vez que a ZPE não está sendo
criada apenas direcionada para o problema da gemologia.
Também a citricultura poderá crescer, com frutas que podem
ser desenvolvidas se houver a irrigação prevista nas
audiências públicas. Essas frutas podem ser processadas, e o
suco exportado. Também podem ser feitos doces dessas frutas,
e tudo isso trará riqueza e emprego para a região.
O café, que é o produto da região, pode ser bem tratado,

desenvolvido para produzir a melhor qualidade que é exigida
para exportações. Mais ainda, os reflorestamentos de
eucaliptos que estão acontecendo no Sul da Bahia, na região
do Mucuri e do Jequitinhonha trarão, sem dúvida nenhuma, uma
madeira renovável facilmente, uma madeira que pode ser usada
para fabricação de móveis, mas também para ser exportada.
Gostaríamos de contar com os Srs. Deputados para que,
verificando a necessidade de desenvolvimento nos vales do
Mucuri e do Jequitinhonha, fossem a favor da implantação da
ZPE. Os trabalhos para a implantação já começaram. Alguns
empresários já estão na luta há bastante tempo.
Recentemente, alguns deles foram ao Oriente visitar os
Tigres Asiáticos. Viajaram pela Europa, já buscando mercado
para os produtos de exportação que vão aparecer com a ZPE na
cidade de Teófilo Otõni. O Estado de Minas Gerais, por
muitas vezes, ajudou outras empresas como a Fiat, a
Mercedes-Benz e várias outras empresas que tentam se
instalar no Estado. Entendemos perfeitamente essa
necessidade. Vejam a transformação de Betin com a Fiat ali
implantada.



29 rÁ

Gostaria também que os senhores entendessem que a proposta
de dotação orçamentária para a ZPE não é uma emenda
paroquial, não é uma coisa específica para Teófilo Otõni. E
o crescimento e o ressurgimento do vale do Mucuri e do
Jequitinhonha. Queremos que os senhores entendam que o mundo
está aberto para esse investimento. Não é possível que nós,
da Assembléia Legislativa, fechemos a nossa razão, o nosso
coração para tanta gente que necessita de emprego, de
trabalho, e de melhores condições de vida. Empregos que
viriam, sem dúvida alguma, para muitos. Empregos diretos e
que viriam de outra forma com a instalação da ZPE em Teófilo
Otôni.
Gostaria de contar com o apoio dos Srs. Deputados nesta
emenda, que, para nós, é a redenção do Mucuri e do
Jequitinhonha.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o

Deputado João Batista de Oliveira.
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente,

gostaria de reforçar a fala da Deputada Maria José Haueisen,
muito embora a argumentação dela tenha muito conteúdo, e
dizer o seguinte: toda vez que se fala em campanhas
presidenciais ou estaduais, fala-se muito no vale do
Jequitinhonha. E desnecessário lembrar que os benefícios
dessa implantação da ZPE não seriam só para a cidade de
Teófilo Otôni. Quando o Governo levou a Mercedes-Benz para
Juiz de Fora, ele não estava beneficiando só aquela cidade,
mas toda a região. Vou votar a favor da emenda, e acho que
esta Casa poderia, neste momento, tomar uma posição de
solidariedade com a população do vale do Mucuri e do vale do
Jequitinhonha. Estamos falando de desenvolvimento. Acho que
os técnicos que elaboram o orçamento deveriam receber este
tipo de emenda com euforia. Essa seria uma atitude de
solidariedade e de desejo de que o desenvolvimento seja
igual para todos. Em Minas Gerais, o que vemos é que se
desenvolve o Sul, a Zona da Mata, mas os vales continuam na
maior pobreza.
Vejam os senhores quantos brasileiros vão até o Paraguai

gastar dinheiro. A ZPE fará com que pessoas do mundo inteiro
venham fazer compras no Brasil, acabando com esse
contrabando que existe de pedras preciosas. A medida que o
Governo legalizar isso, ele estará dando não só emprego e
desenvolvimento a toda a região, mas também poderá receber
impostos de um comércio que hoje funciona clandestinamente.
Então, gostaria de solicitar aos colegas apoio para esta
emenda, que, na minha opinião, é respeitosa para com a
população dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Declarações de Voto
O Deputado Raul Lima Neto - Agradeço a V. Exa. Não poderia
deixar de me pronunciar na votação dessa emenda da
companheira Deputada Maria José Haueisen, porque reconheço
que ela tem um expressivo valor para todo o Estado de Minas
Gerais, pois atinge, sobretudo, aquela região tão carente.
Evidentemente, uma ZPE trará benefícios e evitará essa
corrida tremenda que se dá ao Paraguai, para se gastar ali o
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dinheiro do nosso povo. Ela está de parabéns por essa emenda
e pode contar com este parlamentar e com qualquer um que
tenha a sensibilidade para promover o progresso de uma
região como a do vale do Mucuri. Toda aquela região pobre,
sem dúvida, estará com a nossa companheira Deputada Maria
José Haueisen.
Mas fiz questão de subir a esta tribuna e de me destacar
aqui, pelo menos para que todos me vejam, para dizer que
este Deputado fez uma emenda ao orçamento tirando recurso da
divida ativa e transferindo para a segurança pública
interna. Sabia, de antemão, que era uma emenda
inconstitucional, razão pela qual para ela não pedimos
destaque. Mas esperávamos a oportunidade de defendê-la com
veemência aqui, para trazer à tona a importância de se
canalizarem as verbas para as obras prioritárias. A
prioridade do Governo deve ser sobretudo o homem, o
indivíduo. A insegurança causa no coração da família a
intranqüilidade, que gera uma série de incertezas e de
doenças psicossomáticas. E um absurdo dedicar apenas 1,3% do
orçamento à segurança interna e à Policia Civil. E um
absurdo. Nossos militares, na realidade, são precipitados à
corrupção e não têm condição de garantir segurança à
sociedade, porque são inseguros com os salários miseráveis e
vergonhosos que recebem. Mesmo sabendo que a nossa emenda é
inconstitucional, nós a fizemos porque cremos que o
Governador e as autoridades se sensibilizarão para essa
urgente necessidade de consertar essa injustiça tremenda que
existe em nosso Estado, a exemplo de todos os outros do
nosso País, que é a verba destinada à segurança interna. Os
encarregados de nos garantir a segurança recebem salários
vis, como um carcereiro, que recebe um salário liquido em
torno de R$140,00 a R$160,00 por mês. E um absurdo que
queiramos que esses homens nos garantam a segurança.
Tentamos passar de 1,3% para 8%, mexendo também no
orçamento, ou seja, na parcela dedicada à Policia Militar e
á Policia Civil, em que se poderia pagar a um detetive um
salário inicial de R$1.200,00 por mês, além de dobrar o
contingente policial, tanto da Policia Civil quanto da
Militar. Ai, sim, teríamos segurança interna, condições de
fazer uma seleção e, evidentemente, de cobrar a segurança,
porque nasceriam ou aflorariam as vocações policiais, que
são totalmente sepultadas pela injustiça que cometemos.
Isso vai ai, Sr. Presidente, apenas para reflexão de S.

Exa. o nosso Governador e daqueles responsáveis por isso,
porque se pode, por meio do Executivo, fazer uma emenda que
não seja inconstitucional - porque isso é dever do Executivo
-, e, assim, nós teremos justiça em nosso Estado. Muito
obrigado, Sr. Presidente-
0 Deputado Kemil Kumaira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria, apenas, de frisar o nosso apoio. Na verdade, é uma
questão óbvia, porque se trata de uma emenda muito
importante, não só para Teãfilo Otóni, mas para toda a
região, porque irá influir muito na redenção econômica e
social do vale do Mucuri, onde existe o maior bolsão de
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E. realmente, com o apoio do Governo, poderemos, por meio da
ZPE, levar maiores recursos para o desenvolvimento daquela
região.
Mas gostaria, antes disso, Sr. Presidente, de frisar q ue o
Governador Eduardo Azeredo já está dando total apoio à ZPE.
Acho, assim, que a aprovação dessa emenda, por parte dos
companheiros do Governo, daqueles que dão sustentação ao
Governo nesta Assembléia, seria, até, uma questão de
solidariedade com o próprio Governador, porque ele já
autorizou o DER-MO a levar para lã todas as máquinas e
equipamentos, para fazer o serviço de infra-estrutura, que
está sendo feito por aquele órgão em Teófilo Otôni. Por isso
mesmo, posso afirmar, aqui, com toda a certeza, que o
Governador estará de acordo com a aprovação dessa emenda.
Peço a todos os colegas da bancada situacionista, àqueles

que dão apoio ao Governo, que nos acompanhem nesta votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente-
0 Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda ng 744, destacada pelo Deputado Carlos
Pimenta, que recebeu parecer pela rejeição. Para encaminhar
a votação, com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta' - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estamos sentindo a dificuldade do relator em
receber mais de 2.500 emendas. Entendemos que os orçamentos
de 1995 e de 1996 são orçamentos engessados, apertados, não
havendo condições de se dar essa colher de chá, essa
oportunidade ao Poder Legislativo de também apresentar
propostas, que são amplamente discutidas com suas bases-
0 Deputado Péricles Ferreira já tem sido o mais fiel
possivel à realidade do orçamento do Estado, mas temos aqui,
hoje, uma emenda - para a qual chamaria a atenção dos
Deputados - que procura fazer justiça. Estamos solicitando
que o Governo repasse recursos à Universidade Estadual de
Montes Claros - UF4IMONTES -, que é uma universidade
gratuita, mas tem cobrado urna taxa de inscrição dos alunos
matriculados, que concordam, até certo ponto, em pagar uma
certa quantia.Acontece que, do ano passado para este ano,
essa taxa irá saltar de aproximadamente R$300,00 por aluno
para quase R$1.000,00 por aluno.
Está, hoje, em Belo Horizonte uma comissão de
universitários, que sairam de Montes Claros em ônibus
alugado por eles e, acredito, já percorreram os gabinetes
dos Deputados, principalmente dos ligados àquela região.
A UNIMONTES não é uma universidade regional, mas estadual
Praticamente 70% de seus alunos vêm de outras regiões que
não o Norte de Minas. Estamos pedindo ao Governo que
transfira de sua famosa reserva de contingência - parece que
ele não quer gastar, mas poupar até o último minuto - apenas
R$700.000,00 para a dotação orçamentária de sua universidade
estadual, para manter as taxas que já existiam em 1995.
Antes de encerrar, gostaria também de dizer que havia
apresentado outras 99 emendas para os municipios recém-
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criados do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha, nas
elas foram atendidas exatamente por meio do Projeto Robin
HooC II, que dá oportunidade para que esses municípios
recebam um pouco mais de recursos.
Aos Deputados, pediria, para essa emenda, a mesma
compreensão que tiveram para com a Bancada do PT, que
conseguiu aprovar algumas emendas importantes por meio de
acordo.
Peço, sobretudo, ao companheiro Péricles Ferreira, se

houver alguma chance, que nos dê a oportunidade de manter,
em 1997, as taxas aplicadas em 1996. Muito obrigado.
O Deputado Marcos Helênio - Na verdade, estranhamos que
essa Universidade esteja cobrando anuidade. Se for de
R$300,00, já é um absurdo, quanto mais falar em majoração
Para R$1.000,00. Se isso estiver acontecendo, estão
privatizando uma universidade que já recebe dotação
orçamentária do Estado.
Essa deve ser orientação para esvaziar aquela universidade,

da mesma forma que a UEMG já está esvaziada.
Entendemos, portanto, Sr. Deputado, que esses projetos

precisam passar por reestruturação e, apesar da eleição
direta naquela Universidade, está havendo perpetuação de
diretores que não modificam essa postura.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Péricles

Ferreira.
O Deputado Pendes Ferreira* - Não vou nem usar o tempo
que teria para encaminhar a matéria. Gostaria apenas de
dizer ao Deputado Carlos Pimenta que deixamos de acolher a
emenda não porque a universidade está cobrando mais ou
menos. E que a UNIMONTES já está sendo aquinhoada, na
proposta orçamentária, com mais de R$12.000.000,00.
Portanto, não há nenhuma justificativa para colocarmos mais
R$700.000,00, para acabar com taxa de matricula ou coisa que
o valha.
O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n
968/96 com as Emendas ns 449, 1.392 e 1.672, estas na forma
das subemendas que receberam o nQ 1, e as Emendas ns 2.
1.391, 2.018, 2.022, 2.025 e 2.329 a 2.389. A Comissão de
Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 10
minutos, para entendimentos sobre a apreciação da matéria
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.041/96. do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
permutar imóvel que especifica com José Braz. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
votação, o projeto. Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputado Durval Angelo.
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O Deputado Durval Ângelo - Meu caro Presidente, Deputado
Agostinho Patrús, colegas Deputados, Sra. Deputada, o
Projeto de Lei np 1.041/96 foi um dos projetos trazidos a
esta Casa nas últimas três semanas do periodo legislativo.
Então, gostariamos de deixar bem claro que esse projeto não
foi discutido à exaustão. E temos aqui manifestações da
comunidade de Muriaé, contrárias á permuta, ou, em último
caso, reivindicando que na permuta se preserve o prédio
atual do fórum de Muriaé.
O primeiro documento que chegou à nossa mão é de autoria,
inclusive, do partido que coordenou o movimento local contra
essa permuta, ou seja, da Executiva Municipal do PSDB de
Muriaé. Nele, foi expresso claramente que o prédio onde
funciona o fórum é uma bela e sólida construção, com
importância histórica e cultural - é o PSDB que diz isso e
solicita que o tribunal aceite a sugestão de um terreno
oferecido á Prefeitura gratuitamente, o que não oneraria os
cofres públicos.
Temos também aqui uma carta do Presidente do PFL local • que
argumenta praticamente no mesmo sentido, e diz mais: "O
crescimento da cidade nos últimos anos, sem a adoção de
adequado planejamento urbano, tem inviabilizado o trânsito
de veiculos, bem como o estacionamento, notadamente no
centro da cidade' Mais adiante: 'A construção do fórum no
local definido para a permuta contribuiria para conturbar
ainda mais o trânsito de veiculos, por tratar-se de rua de
limitadas extensões.
E o PFL diz, no final, que o local cedido pela Prefeitura é

de fácil acesso através de coletivo urbano e de veiculos
particulares. Diz que o local referido é extremamente
adequado é obra em questão, pois fica no Horto Florestal
Municipal de Muriaé.
Recebemos, além de um documento aprovado por unanimidade na

Câmara Municipal, manifestações do psa e do PT, de
sindicatos e do Prefeito Municipal, do PMDB, todas
contrárias à permuta.
Entendo até a preocupação do Presidente do Poder

Legislativo quanto a agilizar a votação do projeto, mas acho
que há outras coisas por trás disso.
Se um terreno é doado, é de fácil acesso, se a comunidade
se mobiliza contra a demolição do prédio atual e a
Prefeitura indica outro local gratuitamente, por que fazer
uma transação dessas, que implica ônus para o Estado? Quero
entender o que está por trás disso.
Se não garantirmos a preservação do prédio, conforme tinha
sido fechado em acordo de Lideranças, só nos restará votar
contra o projeto.
O Sr. Presidente - Para encaminhar, o Deputado Marcos

Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
já havia feito um encaminhamento com relação à questão do
fórum de Muriaé.
E realmente obscura a razão da insistência do Tribunal de

Justiça em adquirir um imóvel do Sr. José Brás, que nem
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sabemos quem é, já que a Prefeitura está colocando várias
áreas à sua disposição. Além do mais, por que destruir um
prédio que tem valor histórico?
Na verdade, é no mínimo suspeito formalizar essa composição

que o tribunal está querendo impor á casa. Somos contra tudo
isso e solicitamos novamente Que se retire de pauta o
projeto, para que possamos discuti-lo melhor no próximo ano.
Não podemos menosprezar o pedido que as Lideranças de vários
partidos - PSDB, PFL, PSB, PT e outros - fizeram à
Assembléia de não votar o projeto como está, alegando que
isso estaria prejudicando a cidade de Muriaé. Portanto,
nosso encaminhamento é totalmente contrário a essa
negociação que está sendo pretendida.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda a leitura da Emenda nQ 1. Com a palavra, o Sr.
Secretário.
O Sr. Secretário (Deputado .José Bonifácio) - (- Lê:)

"EMENDA No 1
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 1Q:
'Art. lg - . . ...................................
Parágrafo único - Fica tombado o primeiro imóvel a que se

refere este artigo, constituído de terreno com área de 707n2
e 70dm2 e respectiva benfeitoria, constante de um prédio com
609,53m2 de área construída.'."
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto
de Lei nQ 1.041/96 com a Emenda ng 1. A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, gostaria de
registrar que entendo que, mesmo com essa emenda, o problema
fundamental a que me referi anteriormente não fica
resolvido. Acho que há esforço de busca de entendimento.
Gostaria de dizer que temos dois Poderes muito vulneráveis
- o Poder Legislativo e o Poder Executivo - e sujeitos à
crítica da população, inclusive à critica maior, que se dá
por meio do voto. Discordo muito que se trate o Poder
Judiciário como se fosse uma vaca sagrada intocável , que não
mereça nenhum tipo de reparo ou nenhum tipo de critica. Se
não mudarmos essa questão, nunca construiremos a democracia
neste Pais.
o Sr. Presidente - Votação, em 2g turno, do Projeto de Lei
flQ 1.056/96, do Governador do Estado, que dispõe sobre o
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lg turno, com as Emendas ns 1 a 8, que
apresenta. No decorrer da discussão, foi apresentado um
substitutivo ao projeto, de autoria do Deputado José
Bonifácio, que recebeu o nQ 1. Para encaminhar, com a
palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior,
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O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,
venho a esta tribuna par9- encaminhar favoravelmente, e
aproveito para comunicar aos Srs. Deputados que ontem, no
teatro da Assembléia Legislativa, foi entregue o Troféu
Onda, que contemplou os melhores profissionais do rádio e da
televisão.
Alguns colegas podem estar perguntando por que estou vindo

à tribuna, agora, fazer esse registro. Esclareço: entre nós,
na bancada da imprensa, está a companheira da Rádio
Itatiaia, Sônia Pessoa, que recebeu o troféu como Revelação
Feminina do Rádio, pelo trabalho que desenvolveu nesta Casa
durante todo o ano, fazendo cobertura em toda a programação
da Rádio Itatiaia. Por isso, neste momento, Sr. Presidente,
estou fazendo esse registro. Em outra oportunidade, voltarei
a falar sobre isso, sempre parabenizando todos aqueles que,
de uma forma ou de outra, fizeram coberturas, colaboraram e
contribuiram para a divulgação dos nossos trabalhos durante
este ano.
Lembrei-me ontem, com satisfação, de que, em 1992, também

depois de cobrir esta Casa e sair para fazer coberturas
esportivas na emissora onde trabalho até hoje, fui também
contemplado como Revelação Masculina do Rádio.
Aos que receberam o Troféu Onda, que premia os melhores
profissionais do rádio e da TV na Capital e no Estado, os
nossos parabéns, e em especial à jornalista Sõnia Pessoa,
Revelação Feminina do Rádio. Muito obrigado. Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo ng 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o
Projeto de Lei ng 1.056/96, na forma do Substitutivo ng 1. A
Presidência informa ao Plenário que, em virtude da aprovação
do Substitutivo ng 1, ficam prejudicadas as Emendas ngs 1 a
8. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.039/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
realizar operação de crédito com a União para o fim que
menciona e dá outras providências- A Comissão de

o Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lg turno, com as Emendas ns 1 a 7, que
apresenta. Em discussão. Para discutir, com a palavra, o
Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada, queremos, novamente, registrar o fato
lamentável acontecido ontem, nesta Casa, relacionado com o
Projeto de Lei nQ 1.039. A proposta do PT, desde o primeiro

o momento, foi contra a privatização do BEMGE, por um
principio ideológico do Partido. No nosso entendimento, O
Estado precisa ter algum instrumento para intervir no
processo econômico. A existência de um Banco é fundamental
Já demos vários exemplos aqui e não gostariamos de ocupar o
precioso tempo dos Srs. Deputados para continuar a mencioná-
los.
Trouxemos a esta Casa Secretários e Diretores do Banco,
para debaterem a situação do BEMGE. Em uma Comissão desta
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Casa, conforme registro em gravação, o atual Presidente do
BEMGE, espontaneamente, sem ser interpelado, afirmou que
houve incidência maior de empréstimos irresponsáveis,
gerando a grande inadimpléncia do Banco, exatamente no
segundo semestre de 1994. Foi ele quem afirmou isso, Então,
a Bancada do PT começou a questionar a razão por Que, em
vista do rombo dos Bancos de quase R$800.000.000,00, a
incidência maior de empréstimos ocorreu no segundo semestre
de 1994, período em que aconteceram as eleições gerais no
nosso Estado.
Não é preciso ser nenhum Einstein, ou ter 01 elevadissimo,

para concluir Que se trata de período eleitoral e que existe
motivação eleitoral para tal fato. Nesse período, era
Governador do Estado o Dr. Hélio Garcia que, esta semana, na
segunda-feira, exigiu uma CPI do Banco, pois queria que as
coisas ficassem esclarecidas, dada a sua responsabilidade e
a de seus auxiliares. E. à época, um dos seus auxiliares,
como Secretário Adjunto da Fazenda, era o atual Presidente
do BEMGE.
Coletamos 41 assinaturas. Tivemos grande decepção, não no

relacionamento pessoal ou em questão moral, mas naquilo que
acreditamos deva ser a representação parlamentar. O
parlamentar tem de se impor como membro do Poder, como
aquele que tem palavra e compromissos, e a palavra dita tem
de ser firmada. Depois, 17 Deputados retiraram seus nomes. D
que concluímos disso, além da desmoralização do Poder?
Concluímos que o Governo não quer o esclarecimento, não quer
que os fatos venham à tona e que a verdade seja
restabelecida. Então, não temos outra coisa a fazer senão
votar contra o projeto. A Bancada do PT não está obstruindo.
Poderia, talvez, prorrogar o processo por uma semana, no
máximo. Mas votaremos contra o Projeto ng 1.039, concordando
que a negociação da divida é correta. Ela tem de ser
negociada, apesar de sabermos que estamos enxugando gelo,
porque o grande problema da dívida pública, os juros da
divida pública, vai engolir o que o Estado arrecada e o que
pretende alcançar, ou seja, o crescimento econômico e o
desenvolvimento do seu setor tributário Então, nosso voto é
contrário Estranhamos que o Governo não queira que a
verdade seja restabelecida no que se refere ao BEMGE. Já que
o projeto de privatização do BEMGE tinha sido aprovado, a
CPI correria paralela e não atrasaria a renegociação da
divida, nem a venda do BEMGE prevista para o fim do ano
Assim, vemos que existe muita coisa escondida nesse caso do
BEMGE, que, infelizmente, compromete a própria seriedade do
setor público no Estado de Minas Gerais.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 1.039196
EMENDA No 8

Suprima-se do art. 2Q do Projeto de Lei ng 1.039/96 a
expressão Banco do Estado de Minas Gerais S.Â. - BEMGE -
Sala das Reuniões, de de 1996.
Anderson Adauto
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Justificação; Segundo consta na Mensagem flQ 153/96, enviada
pelo Governador do Estado a esta Casa Legislativa, o projeto
de lei em questão prevê a adoção de providências destinadas
ao saneamento das finanças públicas do Estado, como
conseqüência e em estrito cumprimento do Programa de
Reestruturação e de Ajuste Fiscal voltado para esse
objetivo.
As medidas saneadoras contidas no projeto foram
consubstanciadas em um protocolo de acordo entre o Governo
Federal e o Governo mineiro em 26/9/96, que somente chegou a
esta Casa Legislativa, para o nosso conhecimento, no dia
3/12/96, em uma reunião de comissão que discutia o projeto.
Entre as medidas, está a privatização do BEMGE, considerado

o mais eficiente e moderno dos Bancos estaduais, que teve
sua origem nas fusões dos Bancos Hipotecário e Agrícola e
Mineiro da Produção. Portanto, com experiência de 95 anos no
desenvolvimento mineiro.
Há vários anos a instituição tem apresentado lucros
significativos, não precisando recorrer a assistência
financeira, ao contrário de outros Bancos estaduais e de
inúmeros outros privados.
Hoje, a instituição conta com 766 pontos de atendimento e
aproximadamente 1.800.000 clientes. A sua privatização
acarretará demissão em massa, e o esvaziamento econômico
será inevitável em municípios que tiverem agências
desativadas, ocasionando migração de poupanças e pequenas
empresas para centros maiores, tendo em vista que serão
transferidos os pagamentos de salários, aposentadorias,
pensões, recolhimentos de impostos, pagamento de duplicatas
e demais transações financeiras.
Segundo consta, 50% dos municípios de Minas Gerais possuem
apenas agências ou postos de serviços dos Bancos estatais;
16% de nossos municípios não possuem nenhuma assistência
bancária; 223 municípios, com população de aproximadamente
1.300.000 habitantes, contam somente com agências ou postos
de serviços do BEMGE.
A privatização desse Banco só acarretará transtornos ao
povo mineiro. Ademais, sua venda pouco contribuirá nos
investimentos ou na redução da divida estadual.
Pela importância da matéria, esperamos contar com os nobres
pares desta Casa para aprovação desta emenda.

EMENDA No 9
Acrescente-se onde convier;
"Art - ---- - As alienações dos imóveis rurais ficam

condicionadas à prévia avaliação da sua utilização para a
reforma agrária.".
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 1996.
Marcos Helênio
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram
apresentadas duas emendas ao projeto, a Emenda no 8, do
Deputado Anderson Adauto, e a Emenda nQ 9, do Deputado
Marcos Helênio Nos termos do § 4g do art. 196 do Regimento
Interno, a Presidência vai submeter as emendas a votação.
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independentemente de parecer. Portanto, com a palavra, para
encaminhar, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, o Deputado Durval Angelo já se posicionou,
e queríamos, também, mencionar as modificações que tivemos
de fazer no 2Q turno. Entendemos a justeza da emenda
apresentada pelo Deputado Paulo Piau com relação ao
empréstimo da FINEPE para a construção de um laboratório do
IMÃ. Mas entendemos, também, que é preciso acabar com a
prática do envio de emendas na última hora. Trata-se de um
empréstimo de R$9.000.000,00. Não é uma importância
qualquer. Chegou ontem, tivemos de examinar agora e votar,
caso contrário poderíamos perder esse tipo de empréstimo.
Gostaríamos que aprendêssemos, mas não sei se vamos
conseguir isso. Há seis anos estou aqui e não tenho visto
nenhum esforço para acabarmos com essa prática. Mas, como
cristão, temos esperança de que as coisas possam melhorar,
senão perdemos o sentido da vida. Então, tenho esperança de
que um dia não mais sejamos obrigados a ficar aqui, no final
do ano, desgastando-nos, muitas vezes nos estressando, para
resolver, na última hora, coisas que poderiam ser resolvidas
ao longo do ano. Votaremos favoravelmente á emenda
apresentada. Mas o grande problema é a falta de tempo quando
ela chega aqui.
Em relação à lista de imóveis, fica difícil fazermos aqui
um exame detalhado. Não sabemos o que está funcionando
neles, se uma escola ou um posto de saúde. Vamos ter que
aliená-los sem saber direito nem os valores.
E ainda há a questão das terras. Estaremos passando também
terras, O Deputado Marcos Helênio está com a Emenda np 9,
que esperamos ser aprovada. Foi feito um seminário nesta
Casa, onde se dizia que estaríamos priorizando a questão da
reforma agrária, que terras do Estado seriam usadas para
esse fim. De repente, chega-nos esse projeto. Se não
houvesse essa emenda, a questão iria passar em branco. Não
damos conta de examinar todas as emendas. Há um volume
enorme de coisas a serem examinadas. Queremos deixar esse
protesto registrado, pois essas matérias chegam na última
hora.
No que diz respeito à renegociação da divida, entendemos

que é importante o processo de renegociação, mas queremos
saber exatamente quem a fez, de quanto é, para que, de fato,
o povo possa se reunir para ajudar a pagar. Não podemos
Pagar dividas, como gosta de dizer o Secretário da Fazenda,
dividas ocultas. Não podemos mais aceitar isso. Isso é
típico no caso do BEMGE. Estaremos colocando em torno de
R$600.000.000,00 nesse Banco, sem saber direito para quê.
Vamos aprovar créditos duvidosos para o povo pagar. E muito
fácil. O povo paga. Queremos saber quem fez a conta, por que
fez e quais as penalidades para quem a fez. Quais são as
penalidades para quem a fez? Nenhuma, infelizmente, não
conseguimos que fosse feita apuração criteriosa. Ficam aqui
as dúvidas. E o Governador Hélio Garcia vai ter que carregar
a dúvida com ele. Em campanhas eleitorais futuras, tanto ele
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quanto o Governador do Estado vão ter que explicar ao povo
de Minas as dúvidas, o porquê dos empréstimos ocultos no
segundo semestre de 1994. Queríamos esclarecer, mas tem
gente que prefere que os governadores se expliquem nas
campanhas eleitorais. Então, que esperem o momento de fazé-
lo.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Em relação ao projeto, acho que
ele foi democraticamente discutido com a participação da
oposição.
Mas pedi a palavra para explicar o motivo que tive ao
retirar minha assinatura do pedido de instalação de uma
comissão parlamentar de inquérito solicitada pelo PT.
Assinamos a solicitação do PT, como também assinarmos a do
Deputado Ajalmar Silva. Havia duas solicitações para a
instalação de uma CPI. O Líder da Maioria entendeu, após
discussão ampla com aqueles que haviam aposto suas
assinaturas no pedido da CPI, que o processo, neste final de
ano, iria atrapalhar o andamento dos trabalhos desse projeto
do Governador. Tenho por norma assumir toda a
responsabilidade dos meus atos. Quando empenho a minha
palavra, tenho o cuidado de garanti-la. Penso que, na
questão do BEMGE, isso deve ser divulgado, mas o
encerramento do ano legislativo não seria o momento ideal
para esclarecermos os fatos. Vamos procurar esclarecer com o
Governador do Estado e com as autoridades os
questionamentos, embora acredite - e tenho o testemunho de
vários Deputados - que esta Casa não tem nenhum direito,
nenhum caminho legal para quebrar sigilo de ninguém.
Na época da CPI do VAF, foi feita a solicitação de quebra
do sigilo bancário de empresas envolvidas, denunciadas
oficialmente. A resposta que tivemos, tanto por parte do
Banco Central quanto da justiça, foi que não tínhamos o
direito nem como quebrar o sigilo bancário de ninguém. Isso
ficou claramente explicito nas palavras do Presidente do
BEMGE. No inicio do ano legislativo, vamos procurar uma
outra maneira. Temos que dar essa satisfação á sociedade
mineira. Temos o direito de querer que os envolvidos nessa
questão do BEMGE se expliquem diante dos questionamentos. O
caminho não é a CPI, no momento. Esperamos que a Casa
encontre, juntamente com o PT, um caminho para clarear tudo
isso.
Já adiantamos, por várias vezes, que queremos ter
conhecimento desses passivos ocultos que foram admitidos
pelo Presidente do BEMGE. Mas, com a devida vénia, não
concordamos com a palavra do Deputado Durval Angelo. Penso
que não houve quebra de palavra de nenhum parlamentar. Houve
a inoportunidade de se instalar essa comissão no final da
sessão legislativa. Esperamos que, no próximo ano, possamos
trilhar caminho mais tranqüilo e que a comissão não caia no
descrédito e no ridículo de ter a resposta, por parte das
autoridades judiciárias, de que não temos o direito de
quebrar o sigilo bancário de ninguém. 0 caminho não é esse.
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Temos que encontrá-lo com diálogo e determinação,
principalmente de minha parte, para que as coisas sejam
clareadas.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação as Emendas ns 1 a 7, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, a Emenda ng 8, do Deputado Anderson Adauto, que
vai ser apreciada sem parecer. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, a Emenda nQ 9, sem parecer, do Deputado Marcos
Helênio.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Pela ordem, Sr. Presidente.
Solicitei lá de trás a verificação, porque a emenda foi
vitoriosa. Não se levantou a Bancada do PT, nem a Bancada do
PMDB.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval
Angelo que quem determina o resultado da votação é o
Presidente, O Presidente verificou que houve rejeição da
Emenda ng 8. Quando V. Exa. solicitou verificação, já
estávamos votando a Emenda ng 9.
O Deputado Durval Angelo - Para encaminhar, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 9, sem parecer.
Para encaminhar, o Deputado Durvai Angelo. Comunico ao
Deputado Durval Angelo que a Presidência não vai aceitar de
V. Exa. nenhuma palavra de oposição quanto à decisão do
Presidente com relação à Emenda ng 8.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, tenho 5 minutos
de prazo. V. Exa. poderia me passar a palavra para
encaminhar.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval
Angelo que o tempo será zerado enquanto o Presidente estiver
falando. Muito obrigado. Informo ao Deputado Durval Angelo
que há um acordo quanto á Emenda ng 9. E V. Exa. já
encaminhou uma vez.
O Sr. Presidente - V. Exa. já encaminhou o projeto.
Portanto, não pode encaminhá-lo pela segunda vez. O que a
Presidência vai fazer é, por liberalidade, conceder a
palavra a V. Exa. , pela ordem, novamente, para que V. Exa.
possa se manifestar. O Presidente está calmo e gosta de
ouvir a palavra do Deputado Durval Angelo, Líder do PT, até
para que ele possa esclarecer, também, as posições do
Presidente. Assim, dou a palavra, pela ordem, ao Deputado
Durval Angelo.
O Deputado Durval Ângelo - Acho que a colocação final de V.
Exa. exprime a forma correta de agir. A intervenção de V.
Exa. , ao final, até desarma o que eu iria falar
anteriormente.
Quero deixar bem claro que é V. Exa. quem proclama o
resultado, mas que qualquer Deputado, regimentalmente, pode
questionar, pode exigir verificação. Isso é garantido pelo
Regimento Interno, porque, afinal de contas, ainda estamos
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até ter saudades do contrário. Mas estamos numa democracia.
Assim, nada me obriga a solicitar a verificação ao
microfone; posso solicitá-la de qualquer uma dessas
cadeiras. Se fosse obrigatório que a solicitação fosse feita
ao microfone, V. Exa. ou, quem sabe, a próxima Mesa (o
Deputado Ivo José, que estará na Mesa), deveria providenciar
um microfone para cada cadeira de Deputado. Porque, em
primeiro lugar, V. Exa. comunica que, para a votação, o
Regimento interno estabelece que o Deputado tem de estar
sentado. Ora, não se pode estar sentado à frente do
microfone. Não há jeito de se fazer isso.
Então, quero deixar claro que, na Emenda nQ 8, cujo autor
não estava aqui para encaminhar, embora devesse estar, eu
nem esperava que essa fosse a manifestação do Plenário.
Talvez, se eu tivesse essa expectativa, até estaria ao lado
do microfone, para que o grito fosse audível para o
Presidente e o Plenário. Quer dizer, houve manifestação da
maioria, de todos os Deputados do PMDB. de Deputados
isolados de outros partidos, mas alguns se esqueceram de se
levantar. Assim, minha questão é que a emenda anterior, por
cochilo do Governo, teve maioria de votos em Plenário-. E, ao
pedir a verificação, também não havia aqui o número
regimental de 39 Deputados.
Agradeço a V. Exa. , mas, depois, quero conversar sobre essa
questão de o Deputado que encaminha o projeto não poder
encaminhar emenda. Esse procedimento não foi usado nem uma
vez aqui. Se V. Exa., que já tem 10 anos de parlamentar, viu
esse dispositivo hoje, é natural que nós, novatos, não o
conhecêssemos. Não foi o caso de V. Exa. . mas, para o bom
andamento dos trabalhos, para um processo democrático, a
assessoria não pode tirar cartas da manga, na última hora.
Muito obrigado. Agradeço o tempo-
0 Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Durval Angelo. Apenas para esclarecer o Plenário, a
Presidência vai ler o art. 266. (- Lê:)

"Do Encaminhamento de Votação
Art. 266 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada
pelo prazo de 10 minutos, incidindo sobre a proposição no
seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que a votação se
dê por partes.".
Então, Deputado Durval Angelo, só retifico nas palavras de
V. Exa. que não tenho 10 anos de parlamentar, mas 14, e,
realmente, não me lembrava desse dispositivo, até mesmo
porque são tantos os dispositivos do Regimento Interno que
não podemos nos lembrar de todos. Mas, na verdade, o
Deputado tem de encaminhar, ao fazê-lo, somente por uma vez,
e tem de encaminhar o projeto como um todo, com as emendas,
mesmo que a votação seja feita em parte, como é o caso deste
projeto. Portanto, em votação, a Emenda nQ 9.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, só para
esclarecer, quando a emenda é destacada, é possível. Talvez,
então, o problema aqui seja que não houve destaque desta
emenda.



42

O Sr. Presidente - Exatamçnte.
O Deputado Durval Angêlb - Está esclarecido, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - Percebo que o Deputado Durval Angelo

entendeu. Se tivesse sido destacada, teriam direito a falar
um Deputado a favor, um contra e o relator. Mas é uma emenda
que foi apresentada e está sendo votada sem parecer. Em
votação, a Emenda nQ 9, sem parecer. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada a
Emenda flQ 9. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o
Projeto de Lei nQ 1.039/96 na forma do vencido em 1Q turno,
com as Emendas ns 1 a 7 e 9. A Comissão de Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 788/96, do

Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de a TELEMIG implantar senha para acesso ao seu serviço 900
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n
1, que apresenta. As Comissões de Defesa do Consumidor e de
Administração Pública opinam por sua aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

SUBSTITUTIVO No 2 AO PROJETO DE LEI No 788/9E
Dispõe sobre a prestação dos serviços públicos de telefonia

acessados pelo prefixo 900 no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O acesso aos serviços de telefonia oferecidos por
meio do prefixo 900 somente será facultado ás linhas em que
se tenha prévia e expressa autorização do titular do direito
de uso.
Parágrafo único - E de responsabilidade das prestadoras de

serviços indicados neste artigo a instalação dos mecanismos
necessários ao bloqueio desses serviços.
Art. 2 - Os serviços classificados pelas concessionárias
de serviços públicos de telecomunicações como de interesse
Público ou de informações úteis à comunidade poderão ser
prestados sem a exigência da prévia e expressa autorização
do titular do direito de uso.
Art 3 - Considera-se gratuita a utilização do serviço

quando fornecido em desacordo com os termos desta lei.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta)

dias contados da data de sua publicação-
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 1996.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: O prefixo 900 é oferecido pela TELEMIG para
as empresas que prestam serviços classificados como de
informações úteis (como "Disque-Prece", "Ligtel", Disque-
Classificados", etc.) e de entretenimento (como "Só-Namoro",
"Tele-Amizade", etc.).
Para os serviços de informações, não se pode nem se deve
inibir o acesso do usuário com a utilização de senhas,
autorizações formais e outras. Isso não ocorre com os
serviços de mero entretenimento, onde o acesso deve.
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obrigatoriamente ser controlado pela empresa responsável
pela telefonia pública, de modo a somente permitir o acesso
aos usuários e familiares mediante manifestação expressa
destes.

SUBSTITUTIVO No 3 AO PROJETO DE LEI No- 788196
Dispõe sobre a prestação dos serviços públicos de telefone

acessados pelo prefixo 900 no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O acesso aos serviços de telefonia oferecidos por

meio do prefixo 900 somente será facultado ás linhas em que
se tenha prévia e expressa autorização do titular do direito
de uso.
Parágrafo único - E de responsabilidade das prestadoras de

serviços indicados neste artigo a instalação dos mecanismos
necessários ao bloqueio desses serviços.
Art. 2 - Os serviços classificados pelas concessionárias
de serviços públicos de telecomunicações como de interesse
público ou de informações úteis á comunidade poderão ser
prestados sem a exigência da prévia autorização do titular
do direito de uso.
Parágrafo único - Os serviços expressos no caput deste

artigo deverão ser bloqueados quando solicitado pelo titular
do direito de uso da linha-
Art. S - Considera-se gratuita a utilização do serviço
quando fornecido em desacordo com os termos desta lei.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta)
dias contados da data de sua publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 1996.
Raul Lima Neto
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentados dois substitutivos, um pelo
Deputado Alberto Pinto Coelho, que recebeu o número 2, e
outro pelo Deputado Raul Lima Neto, que recebeu o número 3.
Nos termos do § 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a
Presidência devolve o projeto e os substitutivos à Comissão
de Administração Pública, para receberem parecer.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa 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.
* - Sem revisão do orador

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 3/1/97, a seguinte
comunicação:
Do Deputado Dinis Pinheiro, Lider do PSD, dando ciência da
indicação do Deputado Miguel Barbosa como Vice-Líder do PSD
nesta Casa (- Ciente. Publique-se-).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 1997

ATAS

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 19 DE
DEZEMBRO DE 1996, DESTINADA AO ENCERRAMENTO DA 2a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 139 LEGISLATURA
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Destinação da
reunião- Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado
Durval Angelo - Declaração de encerramento - Suspensão e
reabertura da reunião - Ata - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho PatrCjs - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Emano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trôp ia -

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 161h15min,
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, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Gilmar Machado, 2Q-Secretário "ad hoc',

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

Destinação da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se a presente reunião ao
encerramento da 2a Sessão Legislativa Ordinária da 13
Legislatura da Assembléia Legislativa.

Palavras do Sr. Presidente
Aproveito o momento para agradecer a todos os Deputados
presentes e também a todos os que tem estado nestes dois
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anos, nesta Casa, sob a direção desta Presidência e sob a
direção da atual Mesa.
O Presidente quer, aqui, dar o testemunho da colaboração de
todos os Deputados, da eficiência com que desempenharam os
seus trabalhos durante estes dois anos, mostrando que o
Poder Legislativo tem, hoje, uma nova face diante da
sociedade: quer estar aberto a todas as comunidades, quer
estar sempre em diálogo com elas para que, ouvindo-as,
possamos, realmente, ser aquele Poder que represente todos
os segmentos de nosso Estado. Nesta Casa estão, pela vontade
livre do povo de Minas, representantes de cada um dos seus
recantos, representantes de cada um dos mineiros. Por isso
mesmo, queremos cumprimentar os Deputados desta legislatura
e desculpar-nos se, em alguns momentos de exacerbação, esta
Presidência não tenha tido a paciência e a calma
necessárias, ou se tenha, ás vezes, excedido, pelo cansaço
decorrente da duração das sessões. Esta Presidência quer
dizer aqui que guardará para sempre no seu coração gratidão
a todos esses companheiros, que souberam nos entender nos
momentos mais dificeis, que souberam nos incentivar nos
momentos de maior movimento nesta Casa, mas, acima de tudo,
guardará dentro do coração a imagem de 76 Deputados
batalhando com um único objetivo: o objetivo do bem de nosso
Estado, tendo corno único compromisso servir ao Estado de
Minas Gerais com devotamento e com dedicação, fazendo com
que esta legislatura fosse das mais eficientes que já houve
nesta Casa. Pudemos apreciar, no ano passado apenas para
citar alguns números, mais de 300 projetos de lei, dezenas
de projetos de reforma da Constituição e de projetos
complementares. Este ano, para ser exato, foram apreciados
351 projetos de lei, 11 projetos de reforma de Constituição,
11 projetos de lei complementar e li projetos de resolução,
além de 1.821 projetos que tiveram a sua votação consolidada
nas comissões. Portanto, apesar de ter sido um ano
eleitoral , em que se supõe, muitas vezes, que a produção da
Assembléia não seja a esperada, temos, ao final do ano,
todos os projetos de importância votados, e cumprindo nosso
entendimento de que os projetos devem chegar a esta Casa com
antecedência minima de duas a três semanas, a fim de que os
Deputados possam analisá-los com profundidade e dar a sua
contribuição. Por isso, suspendendo esta reunião, quero
agradecer a todos, agradecer aos companheiros da Oposição,
que se colocaram de maneira respeitosa para com esta Mesa e,
especialmente, para com este Presidente, e aos companheiros
da Situação, que foram respeitosos, em todos os momentos,
mesmo naqueles em que esta Presidência teve de tomar
posições contrárias ao pensamento dos seus Lideres, fazendo-
o sempre porque quis ser, durante todo esse periodo - e se
assim não o foi quer se desculpar perante os companheiros -,
o Presidente de todos os Deputados desta Casa.

Palavras do Deputado Durval Angelo
Sr. Presidente, queremos deixar manifesta a V. Exa. e a
toda a Mesa a gratidão de todos os Deputados pela forma
imparcial com que esta Mesa conduziu a administração desta
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Casa em todo o seu processo. Queremos registrar, também,
que, muitas vezes, as diferenças de posição e as diferenças
ideológicas não devem, em hipótese nenhuma, deixar que
levemos o debate para o campo pessoal, fugindo àquela
solidariedade necessária nas relações humanas. Então, em
nome de todos os Deputados, se muitas vezes houve algum tipo
de exacerbação de nossa parte, que ela seja relevada por ser
motivada pela paixão dos embates que aqui travamos.
Tenho a certeza de que esta Mesa, que hoje encerra o seu
segundo ano legislativo, soube, com grandeza, levar à frente
o Poder Legislativo de Minas Gerais. Esperávamos mais, mas
entendemos que, no jogo democrático, a vontade da maioria
deve prevalecer.
Registramos os nossos agradecimentos à Mesa e gostaríamos

que todos os companheiros levassem o nosso carinho, a nossa
gratidão e, mais do que isso, a nossa amizade. Parabéns à
Mesa parabéns a toda a Casa, que mostra, pela grandeza e
pelo excelente desempenho de seus funcionários, que está à
altura do povo mineiro!
O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do nobre
Deputado Durvai Angelo, especialmente com relação aos nossos
funcionários. A Presidência e a Mesa fazem coro ás palavras
do Deputado Durval Angelo porque o corpo funcional da
Assembléia de Minas se tem profissionalizado cada vez mais,
para oferecer condições para o pleno exercício do trabalho
do parlamentar. Agradecemos, também, à imprensa, que
acompanha nossos trabalhos diuturnamente.

Declaração de Encerramento
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, a

declaração de encerramento. (- Lê:)
"Declaro encerrada a 2a Sessão Legislativa Ordinária da 13

Legislatura."

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 5 minutos para que seja redigida a ata da presente
reunião, que será lida e submetida á apreciação do Plenário.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

a palavra, a Sra. 2a- Secretária, para proceder à leitura da
ata desta reunião solene.

Ata
- A Deputada Maria José Haueisen, 2- Secretária, procede à
leitura da ata da presente reunião, que é aprovada sem
restrições.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião. Levanta-se a reunião.

ATA DA 38a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e quinze minutos do dia cinco de dezembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
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Encerrada a la Parte da reunião, a Presidência passa à 2
Fase da Ordem do Dia, com a-discussão e a votação de parecer
sobre proposição sujeita a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Ailton Vilela emite parecer mediante
o qual conclui pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição ng 20/95 na forma do vencido no lg turno, com a
Emenda nQ 1. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. O Presidente suspende a reunião por 10 minutos para
que se possa proceder à lavratura da ata desses trabalhos.
Reaberta a reunião, a Presidência solicita ao Deputado
Sebastião Costa que proceda à leitura da ata, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, o Deputado Carlos Pimenta agradece o
comparecimento dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Carlos Pimenta. Presidente - Ailton Vilela - Gilmar Machado
- Paulo Schettino - Sebastião Costa - Ivo José - José Maria
Barros - José Braga
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Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna
(substituindo estes aos Deputados Miguel Martini e Péricles
Ferreira, respectivamente, por indicação da Liderança do
PSDB). e Jorge Eduardo de Oliveira e José Braga
(substituindo estes aos Deputados Geraldo Rezende e Alencar
da Silveira ,júnior, por indicação das Lideranças do PMDB e
do PDT, respectivamente), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Anivaldo Coelho
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. A
Presidência informa que a reunião tem por fim apreciar a
matéria da pauta. Passa-se a 2a Fase da Ordem do Dia, quando
o Presidente determina sejam distribuidos avulsos dos
pareceres dos relatores das Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscal i.zação Financeira e Orçamentária sobre os
Projetos de Lei ngs. 1.016, 1.025, 1.029 e 1.039/96. A
seguir, verificando a inexistência de "quorum" para
apreciação do Projeto de Lei ng 1.040/96, o Presidente
convoca os membros das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima
reunião conjunta, a realizar-se no dia 10/12/96, às lOhlSmin
e às 14h30min, para apreciação dos Projetos de Lei np 1.016,
1.025, 1.029, 1.039 e 1.040/96. agradece a presença dos
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Durval Angelo - Geraldo
Rezende - Arnaldo Penna - Elbe Brandão - Ivair Nogueira -
Miguel Martini - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho -
Gilmar Machado.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO No 20195
As quinze horas e quinze minutos do dia dezessete de
dezembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Ailton
Vilela, Gilmar Machado, Paulo Schettino, Sebastião Costa,
Ivo José, José Maria Barros e José Braga (substituindo os
dois últimos aos Deputados Mauri Torres e Alvaro Antônio,
por indicação das Lideranças do PSDB e do PDT,
respectivamente, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental e estando presente também o Deputado Bilac
Pinto, o Presidente. Deputado Carlos Pimenta, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Paulo Schettino
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência esclarece ser a finalidade da reunião apreciar o
parecer do relator sobre a Proposta de Emenda á Constituição
ng 20/95, do Deputado Gilmar Machado e outros, a qual dispõe
sobre a convocação de autoridade estadual pela Assembléia
Legislativa. Na ausência do relator, Deputado Paulo Piau, o
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Ailton Vilela.
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ser a finalidade da reunião apreciar a matéria da pauta e
ouvir o Sr. Celso Castilho de Souza, Presidente da Florestas
Rio Doce, que presta esclarecimentos sobre os investimentos
destinados à região do Norte de Minas, especialmente acerca
da floresta que se encontra no Municipio de Grão-Mogol.
Encerrada a 1 Parte da reunião, a Deputada Elbe Brandão
encaminha requerimento à Mesa solicitando sejam convidados,
também, os Prefeitos eleitos das cidades de Grão-Mogol,
Josenópolis e Padre Carvalho, para participarem de reunião
da Comissão. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
A Deputada Elbe Brandão apresenta um segundo requerimento,
no qual solicita sejam enviados votos de congratulações ao
Sr. Afrânio Figueiredo, pela luta em prol do desenvolvimento
de Grão-Mogol. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. O Deputado Paulo Piau passa a Presidência à
Deputada Elbe Brandão e apresenta requerimento solicitando
sejam convidadas as entidades e os participantes do Fórum
Mineiro de Desenvolvimento Rural Sustentado para
participarem da reunião extraordinária desta Comissão a ser
realizada no próximo dia 4, com a finalidade de se discutir
a implementação das propostas contidas no documento final do
Seminário Legislativo Reforma Agrária em Minas Gerais.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento O Deputado
Paulo Piau encaminha à Mesa um segundo requerimento,
solicitando sejam liberadas passagens aéreas Belo
Horizonte/Campo Grande/Belo Horizonte e diária em hotel de
Campo Grande, para um representante da Comissão que irá
participar do Fórum Parlamentar Permanente da Agricultura do
Centro-Sul, a ser realizado no próximo dia 13 em Campo
Grande-M5. Submetido a votação, é aprovado o requerimento-
Passando-se à 3a Fase da reunião, com a discussão e a
votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário
da Assembléia, a Deputada Elbe Brandão, relatora do Projeto
de Lei flQ 937/95, do Deputado Paulo Piau, opina pela
aprovação do projeto no 1Q turno. Submetida a discussão e
votação, é aprovada a proposição. Reassumindo a Presidência,
o Deputado Paulo Piau convida o Sr. Celso Castilho de Souza,
Presidente da Florestas Rio Doce, para tomar assento à mesa
e registra as presenças dos Srs. Jeferson Figueiredo,
Gumercino José Pestano e João Francisco dos Santos,
Prefeitos eleitos das cidades de Grão-Mogol , Josenópolis e
Padre Carvalho, respectivamente; e dos Srs José do Carmo
Felício, Assessor do Prefeito Municipal de Grão-Mogol;
Anatólio Soares Aranha, Gerente Juridico da Florestas Rio
Doce, e Wellington Abranches de 0. Barros, Chefe de Gabinete
do Deputado Paulo Piau. A seguir, Deputados e convidados
desenvolvem amplo debate em torno da matéria, conforme
consta nas notas taquigráficas. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos Deputados e
dos convidados, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1996.
Elbe Brandão, Presidente - Olinto Godinho - Ajalmar Silva.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 1997

ATAS

ATA DA 42a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
!OLÍTICA RURAL
As dez horas do dia dezessete de outubro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Olinto Godinho e João Leite
(substituindo este ao Deputado Arnaldo Canarinho, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da referida
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Piau, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Olinto Godinho que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa ser a finalidade da
reunião apreciar a matéria da pauta e, a seguir, passa à
leitura de oficios da Câmara Municipal de Carbonita,
publicado no 'Diário do Legislativo' de 7/9/96, e do
Sindicato dos Produtores Rurais de Carneirinho, publicado no
"Diário do Legislativo" de 26/9/96. Encerrada a la Parte dos
trabalhos, o Deputado Paulo Piau passa a Presidência ao
Deputado Olinto Godinho e apresenta requerimento, em que
solicita seja realizada reunião conjunta das Comissões de
Agropecuária e Politica Rural e de Meio Ambiente, com a
finalidade de se ouvirem representantes das Secretarias do
Planejamento e de Coordenação Geral, de Indústria e Comércio
e do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da FIEMG,
do SEBRAE-MG e do IMA, acerca de problemas pertinentes aos
Projetos industriais e agroindustriais, bem como para se
estudarem alternativas de incentivo à despoluição ambiental.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo
a Presidência, o Deputado Paulo Piau, relator do
Requerimentong 1.625/96, do Deputado Sebastião Costa, opina
pela aprovação da matéria. Submetida a votação, é aprovada a
proposição. Em seguida, o Presidente coloca em votação o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 791/96, do
Deputado Jairo Ataide, o qual é aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Olinto Godinho - Elbe Brandão.

ATA DA 45a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
!OLÍTICA RURAL

As dez horas do dia sete de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Olinto Godinho e Elbe Brandão, membros
da referida Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Paulo Piau, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado DlintoGodinho que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa



ATA DA 349 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de
novembro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão
Pedro Toledo, Antônio Genaro, Arnaldo Penna, Ivair Nogueira
e Gilmar Machado (substituindo este ao Deputado Anivaldo
Coelho, por indicação da Liderança do PT), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Miguel Martini, Marcos
Helénio, João Leite e rvair Nogueira (substituindo os dois
últimos aos Deputados Péricles Ferreira e Alencar da
Silveira Júnior, respectivamente, por indicação das
Lideranças do PSDB e do PDT), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Encontram-se
presentes, ainda, os Deputados Ajalmar Silva, Elbe Brandão,
Hely Tarqüinio, Antônio Genaro e Romeu Queiroz Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna,
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 Deputados presentes. A
Presidência informa que a reunião tem por fim apreciar, no

l Q turno, os pareceres sobre os Projetos de Lei nps 1.016 e
1.017/96, do Governador do Estado. Devido à ausência dos
relatores do Projeto de Lei ng 1.017/96, Deputados Leonidio
Bouças e Glycon Terra Pinto, o Presidente redistribui a
matéria aos Deputados Ivair Nogueira, da Comissão de
Constituição e Justiça, e João Leite, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária A seguir, passa-se à
2a Fase da Ordem do Dia. O Presidente, relator do Projeto de
Lei flQ 1.016/96, emite parecer, mediante o qual conclui pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto. Durante a discussão do parecer, o Deputado Gilmar
Machado solicita vista da proposição e apresenta
requerimento em que pleiteia sejam convidados os Srs. João
Heraldo Santos Lima, Secretário da Fazenda; José Militão
Costa, Secretário de Assuntos Municipais, e José Henrique
Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do Estado,
para prestarem esclarecimentos á Comissão a fim de subsidiar
a apreciação da matéria. A Presidência defere o pedido de
vista e submete a votação o requerimento, que é aprovado. A
seguir, o Deputado Ivair Nogueira, relator do Projeto de Lei
ng 1.017/96 no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça,
emite parecer, mediante o qual conclui pela juridicidade,
pela legalidade e pela constitucionalidade do projeto, no lg
turno, com a Emenda ng 1, de sua autoria; o Deputado João

2	Leite, relator da matéria no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite parecer,

o mediante o qual conclui pela aprovação do projeto, no lg
turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça Submetidos a discussão e votação, cada um por sua

o vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados,
convoca os membros dessas Comissões para a próxima reunião
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conjunta, no dia 3/12/96, às 14h30min, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1996
Geraldo Santanna, Presidente - Glycon Terra Pinto - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Romeu Queiroz - Miguel Martini -
Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 1997

ATAS

ATA DA 65a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia dezesseis
de dezembro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Péricles
Ferreira, Marcos Helênio, Alencar da Silveira Júnior, Jorge
Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas (substituindo os dois
últimos aos Deputados Geraldo Rezende e Clêuber Carneiro,
por indicação das Lideranças do PMDB e PFL,
respectivamente), membros da Comissão supracitada. Estão
presentes, também, os Deputados Ivair Nogueira, Durval
Angelo, Gilmar Machado, Romeu Queiroz, Paulo Piau, Marcelo
Gonçalves, Carlos Pimenta, Simão Pedro Toledo, Paulo
Schettino, Bilac Pinto, Sebastião Costa, Ajalnar Silva,
Ronaldo Vasconcellos e José Braga. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes.
A Presidência informa que a reunião tem por objetivo
apreciar os pareceres sobre as emendas apresentadas aos
Projetos de Lei ns 1.025 e 1.039/6 e registra a presença
do Dr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador, a quem convida a tomar assento à mesa.
Prosseguindo, a Presidência coloca em votação o parecer do
relator, Deputado Péricles Ferreira, sobre as emendas
apresentadas ao Projeto de Lei ng 1.025/96, mediante o qual
conclui pela aprovação das Emendas ns 13, 15 e 16, pela
rejeição das Emendas ns 3 a 9, 11 e 12, pela aprovação das
Emendas ngs 2. 10 e 14 na forma de subemendas que receberam
o ng 1 e pela apresentação das Emendas ngs 17 a 23. Os
Deputados fazem uso da palavra para encaminhar a votação, e,
logo após, o parecer é aprovado. Verificando de plano a
inexistência de número regimental para a continuação dos
trabalhos, a Presidência agradece a presença dos Deputados e
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a se realizar logo mais, ás 20 horas, com o
objetivo de se apreciarem os pareceres sobre as emendas
apresentadas ao Projeto de Lei no 1.039/96 e sobre o Projeto
de Lei nQ 1.025/96 no 2g turno. A seguir, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1996.
Miguei Martini, Presidente - Geraldo Rezende - Gilmar

Machado - Péricles Ferreira.
ATA DA SBa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de
dezembro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Péricles
Ferreira, Geraldo Rezende, Marcos Helênio e Ivair Nogueira,
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membros da Comissão suprcitada. Encontram-se presentes,
também, os Deputados Jos—e Braga, Durval Angelo, Romeu
Queiroz e Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos Deputados presentes. Na ausência dos
relatores, Deputados Alencar da Silveira Júnior e Clêuber
Carneiro, o Presidente redistribui os Projetos de Lei ns
711 e 878/96 ao Deputado Ivair Nogueira e designa o Deputado
Geraldo Rezende para relatar o Projeto de Lei nQ 537/96 e o
Deputado Péricles Ferreira para relatar os Projetos de Lei
flQ5 1.010, 1.048 e 1.056/96. A seguir, faz retirar da pauta
o Projeto de Lei nQ 1.029/96, por não atender aos
pressupostos regimentais para sua apreciação pela Comissão.
Prosseguindo, passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia. O Deputado
Marcos Helênio emite pareceres, mediante os quais conclui
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 388/95 no 2Q turno, na
forma do vencido no lQ turno, com as Emendas ns 1 e 2, e
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 731/96 no 2Q turno, na
forma do vencido no 1Q turno. O Deputado Geraldo Rezende
emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 537/95 na forma do vencido no lQ turno. O
Deputado Ivair Nogueira emite pareceres, mediante os quais
conclui pela aprovação dos Projetos de Lei ns 711 e 873/96,
ambos no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno. O
Deputado Péricles Ferreira apresenta pareceres, mediante os
quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei ns
1.048/96 no 2Q turno, na forma proposta; 1.056/96 na forma
do vencido no 1Q turno, com as Emendas ns 1 a 8, e, em
relação ás emendas apresentadas ao Projeto de Lei flQ
1.039/96, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação da Emenda nQ 16 na forma da Subemenda nQ 1 e pela
aprovação da Emenda nQ 17, que apresenta; pela
prejudicialidade das Emendas ns 11 e 12 e pela rejeição das
Emendas ns 13 a 15. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são os pareceres aprovados. Para a
apreciação do parecer sobre o Projeto de Lei nQ 731/96, o
Deputado Miguel Martini passa a Presidência ao Deputado
Geraldo Rezende, por se tratar de matéria de sua autoria.
Com referência ao Projeto de Lei no 1.010/96, o relator,
Deputado Péricles Ferreira, apresenta parecer mediante o
qual conclui pela aprovação do projeto no 2Q turno, na forma
do vencido no lg turno. Durante a discussão do parecer, o
Deputado Miguel Martini apresenta proposta de emenda.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo
a proposta de emenda. Submetida a votação, a proposta de
emenda é aprovada e recebe o nQ 1. Concordando o relator com
a alteração do parecer, a Presidência suspende a reunião
Para elaboração da nova redação. Reabertos os trabalhos, a
Presidência submete à apreciação dos Deputados a nova
redação do parecer, a qual é aprovada. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 199€.
Miguel Martini, Presidente - Périçles Ferreira - Ivair
Nogueira - Geraldo Rezende - Durval Angelo.
ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As Quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito
de dezembro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-'se na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Marcos
Helênio, Sebastião Helvécio e José Maria Barros
(substituindo os dois últimos aos Deputados Glycon Terra
Pinto e Péricles Ferreira, por indicação das Lideranças do
PPB e do PSDB, respectivamente). Devido à ausência do
Presidente, Deputado Miguel Martini, o Deputado Geraldo
Rezende assume a direção dos trabalhos e, havendo número
regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
José Maria Barros que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados
presentes. A Presidência informa que a reunião tem por
objetivo ouvir os Srs. Alberto Guimarães Andrade, Procurador
da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual; Luiz Carlos
Celaro, Diretor da Companhia Paraibuna de Metais, e João
César da Silva, Diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de
Juiz de Fora, os quais irão prestar esclarecimentos sobre as
demissões ocorridas recentemente, nessa Companhia, e sobre o
cumprimento do programa de investimentos previsto na Lei n
12.251, de 15/7/96; e apreciar, no 2Q turno, os pareceres
sobre os Projetos de Lei nQs 828, 1.039 e 1.029/96. O
Presidente designa para relatar os projetos,
respectivamente, os Deputado Marcos Helênio, Sebastião
Helvécio e José Maria Barros. Com a palavra, o Deputado
Marcos Helênio apresenta requerimento em que solicita a
inversão da pauta, de forma que o Projeto de Lei ng 828/96
seja apreciado em último lugar. Após, passa-se à 2a Fase da
Ordem do Dia. Com a palavra, para emitir parecer, no 2g
turno, sobre o Projeto de Lei ng 1.039/96, o Deputado
Sebastião Helvécio solicita seja feita a distribuição de
avulsos, o que é deferido pela Presidência. A seguir, o
Deputado José Maria Barros emite parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.029/96 na
forma do vencido no lg turno, e o Deputado Marcos Helênio
emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 828/96 na forma do vencido no 1Q turno.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. Durante a discussão do Projeto de Lei ng 828/96,
verifica-se a presença do Deputado Péricles Ferreira. Após,
a Presidência convida os expositores a tomar assento à mesa;
com a palavra, cada um deles faz sua explanação sobre a
matéria em pauta. Após a exposição, Deputados e convidados
realizam amplo debate, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Deputado Marcos Helênio apresenta
requerimento em que solicita a composição de uma comissão
com o objetivo de se fazer o acompanhamento do processo de
demissões da Companhia Paraibuna de Metais, que é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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participação dos convidados e dos Deputados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende - Ivair

Nogueira - José Maria Barros - Geraldo Nascimento.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE JANEIRO DE 1997

ATA

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI No 13.118
As catorze horas e trinta minutos do dia quinze de outubro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho e Gil
Pereira (substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, por
indicação da Liderança do PPB), membros da Comissão
supracitada Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Arnaldo Penna, declara aberta a reunião e
informa que esta tem a finalidade de eleger o Presidente e o
Vice-Presidente, designar o relator e, se possível, apreciar
a matéria. Em seguida, determina sejam distribuídas as
cédulas de votação e designa para atuar como escrutinador o
Deputado Anivaldo Coelho. Recolhidas as cédulas e apurados
os votos, é eleito Presidente o Deputado Arnaldo Penna, com
três votos, e Vice-Presidente, o Deputado Anivaldo Coelho,
com três votos. Após, o Presidente "ad hoc" empossa o Vice-
Presidente eleito, Deputado Anivaldo Coelho, a quem passa a
direção dos trabalhos O Vice-Presidente eleito empossa o
Presidente eleito, Deputado Arnaldo Penna, que agradece a
confiança nele depositada e designa o Deputado Gil Pereira
para relatar a matéria. Com a palavra, o Deputado Gil
Pereira emite parecer pela manutenção do veto. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados e suspende os trabalhos para
que se proceda á lavratura da ata. Reabertos os trabalhos,
solicita ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda á leitura
da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes Em seguida, o Presidente encerra os trabalhos da
Comissão.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Anivaldo Coelho - Gil Pereira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 1997

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO
- O Sr. Presidente despachou, em 20/1/97, a seguinte

comunicação:
Da Deputada Maria Olívia, dando ciência do falecimento do

Sr. Camilo de Lélis Paoiiello, em 12/1/97, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)



BELO HORIZONTE, SÃBADO, 25 DE JANEIRO DE 1997

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 24/1/97, a seguinte
comunicação
Do Deputado Simão Pedro Toledo, dando ciência à Casa do
falecimento da Sra. Geralda Pereira Costa, ocorrido em Pouso
Alegre (Ciente. Oficie-se.).
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