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BELO HORIZONTE, 2 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 28111197
Presidência do Deputado lbrahim Jacob

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum'.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ibrahim Jacob - Jorge Hannas - José Braga - José Maria Barros - Marco

Régis - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Péncles Ferreira
- Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado lbrahim Jacob) - Às 9Fi15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum". e convoca os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira. dia 1 0 , às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. -

ATA DA 68 REUNIÃO ESPECIAL. EM 10111197
Presidência do Deputado Ivo José

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente- Palavras do Deputado
Federal Augusto Viveiros - Designação do coordenador dos trabalhos-
Palavras dos Srs. Robson Gonçalves de Castro. Homero de Souza Júnior e
Adroaldo Quintela Santos - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Maria OUvia - Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho -

Antônio Júlio - Bilac Pinto - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra
Pinto - Ivair Nogueira - Jorge Eduardo de Oliveira - Marco Régis - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Péricies Ferreira - Rêmolo Aloise
- Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Às 20h07min, a lista de

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

Ata



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

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

Exmos. Srs. Deputado Federal Augusto Viveiros, relator do Projeto de Lei
Complementar n° 135/96; Célio de Castro, Prefeito Municipal de Belo
Horizonte; Deputado Roberto Amaral, que irá coordenar os trabalhos;
Robson Gonçalves de Castro, Consultor de Orçamento do Senado Federal;
Homero de Souza Júnior, Assessor de Orçamento e Fiscalização Financeira
da Câmara dos Deputados; Adroaldo Quintela Santos, Coordenador Adjunto
do Centro de Treinamento para o Desenvolvimento Econômico e Social do
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à abertura do Fórum Técnico

Gestão de Recursos Públicos e Cidadania, com a discussão do Projeto de
Lei Complementar n° 135196, em tramitação na Câmara Federal, o qual
estatui normas gerais de direito financeiro, e dos avanços na gestão das
finanças públicas.

Palavras do Sr. Presidente
Estamos todos, hoje, no Brasil, de uma forma ou de outra, apreensivos

com os desdobramentos da crise financeira que eclodiu a partir das bolsas
de valores. Num primeiro instante, foram atingidas as empresas e os
aplicadores que freqüentam o mercado de ações. Vieram a seguir os efeitos
em cascata, como a brusca elevação das taxas de juros, cujo impacto foi
sentido imediatamente pelo comércio e pelos consumidores que se valem
das compras a prazo.

A reação se processa em cadeia, afetando o cidadão comum pelos preços
das mercadorias e pelos custos das transações bancárias e crediticias. O
Governo Federal anuncia cortes substanciais nos gastos públicos, medida
que deve repercutir nas demais instâncias da Federação. A renegociação da
dívida mineira com a União, requisito para o equilíbrio das finanças
estaduais e para a implementação de importantes programas de
desenvolvimento, está sujeita a revisões que nos podem ser desfavoráveis.

Em resumo: estamos sentindo na pele os duros imprevistos da economia
globalizada. A queda dos índices acionários na antes longínqua Hong Kong
se reproduz quase instantaneamente nas bolsas do mundo inteiro, atingindo-
nos como se fôssemos um país de fronteira ou um sólido parceiro de
negócios. A globalização caminha para ser um fenômeno irreversível, e não
estamos imunes aos riscos que ela produz, como os decorrentes da frieza do
capital sem pátria e dos ataques especulativos.

0 episódio protagonizado pelo tigre asiático - ao qual se pode acrescentar
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outras questões globais, como a do desemprego estrutural - vem nos alertar
para a necessidade de criarmos mecanismos de sustentação do plano de
estabilidade econômica. Se, por um lado, ele nos proporcionou a
possibilidade de programar gastos e investimentos, livres que ficamos do
vicio inflacionário, por outro, ainda requer medidas complementares, como
as embutidas nas reformas constitucionais.

Temos de estar preparados não apenas para enfrentar os problemas
internos, que já são tantos - a exemplo daqueles que servem de parâmetro
para a leitura dos indicadores sociais, como os relacionados a saúde,
educação, segurança, emprego e moradia -, mas também para não nos
deixarmos abalar pelas turbulências externas, como a que acaba de sacudir
o mercado financeiro.

Nesse contexto, em que os termos crise e escassez se tornam cada vez
mais familiares a cada um de nós, toma-se extremamente oportuna a
discussão de um tema que esta Casa vem propondo e exercitando de
maneira persistente nos últimos anos: o da gestão dos recursos públicos. Em
outras palavras, o da aplicação rigorosa do dinheiro arrecadado pelos
Governos, em todas as suas instâncias, para que retome ao contribuinte em
forma de benefícios e de programas que visem ao bem comum.

Essa tarefa, sabemos, é complexa. Envolve um planejamento criterioso,
aproveitamento máximo do potencial técnico e humano, acompanhamento e
fiscalização de todas as etapas de execução de um projeto, lisura e eficácia.
Administrar recursos públicos é dar a eles a melhor destinação possível,
atendendo às demandas dos cidadãos e das comunidades.

Só conseguiremos atingir tal objetivo por meio de um trabalho integrado,
em que o Poder Executivo se esmere no papel de gerir o que lhe é confiado.
o Legislativo esteja atento a suas funções de aprimorar as leis e fiscalizar os
atos administrativos, e a sociedade tenha canais e instrumentos para
participar de todo esse processo.

Essa, a propósito, é outra proposta pela qual a Assembléia de Minas vem
se batendo com firme convicção. Como caixa de ressonância dos anseios da
população, ela tem buscado estabelecer parcerias com os diversos
segmentos sociais, como o caminho por excelência para o desenvolvimento
de suas atividades.

A cooperação resultante dessa disposição se revela de várias formas e em
vários espaços, como os das comissões permanentes, fóruns técnicos. ciclos
de debates e seminários legislativos, onde assuntos de relevante interesse
público são discutidos aberta e intensamente, gerando subsídios para a
atuação parlamentar, incluída aí a elaboração de projetos de lei.

Na mesma linha de integração, podem ser citados os projetos da Casa que
visam à interiorização de suas ações, como o Nova Gestão Pública



Regionalizada, e, particularmente, as audiências públicas regionais, que
inauguraram entre os mineiros uma maneira essencialmente democrática de
planejar o desenvolvimento do Estado.

Ao promovermos este fórum, que se propõe a discutir a gestão dos
recursos públicos e sua estreita vinculação com a cidadania, estamos
reafirmando nossos princípios e nossa crença de que assim construiremos
uma sociedade mais justa e mais harmônica.

Gostaríamos de agradecer a todos que estão participando deste evento,
desde sua preparação até as exposições e os debates, com a certeza de que
daqui sairemos mais conscientes sobre o tema proposto, tanto na condição
de agentes públicos como na de cidadãos.

Palavras do Deputado Federal Augusto Viveiros
O Sr. Presidente - A Presidência concede agora a palavra ao Deputado

Federal Augusto Viveiros, relator do Projeto de Lei Complementar n° 135196,
que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração, a
execução e o controle de planos, diretrizes, orçamentos e balanços da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ajustando a atual
legislação à Constituição Federal de 1988.

A Presidência informa que S. Exa. disporá de até 30 minutos para a sua
exposição.

O Deputado Federal Augusto Viveiros - Fui melhor pregador do que
mobilizador. Resta-me o consolo dos versos do poeta segundo os quais mais
feliz do que Moisés, que pregou ao povo eleito, foram Cristo, que pregou aos
peixes, e São João Batista, que pregou no deserto.

Espero ser um bom pregador, que o Espírito Santo me ilumine!
Exmo. Sr. Deputado Ivo José, 2°-Secretário da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Célio de Castro, Prefeito Municipal
de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Deputado Roberto Amaral, coordenador dos
debates; senhores debatedores Robson Gonçalves de Castro, Homero de
Souza Júnior e Adroaldo Quintela Santos, demais autoridades aqui
presentes, minhas senhoras e meus senhores, o Projeto de Lei
Complementar n° 135, por obrigação do art. 165, § 90 , da Constituição
Federal, irá substituir a Lei Complementar n° 4.320, de 1964. Ela foi
apresentada pela Comissão Mista de Orçamento, Planos e Obras do
Congresso Nacional e debatida na Comissão de Finanças da Câmara
Federal.

Este projeto de lei complementar já foi aprovado na Comissão de Finanças
e Tributação e enviado à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão
de Redação Final da Câmara Federal. Espera-se que até o final do ano o
projeto seja aprovado naquela Comissão e, em seguida, em 1998, o
aprovemos no Plenário da Câmara Federal e do Senado da República.



Ele tem algumas diretrizes básicas de mudança. Quais seriam esses
principais pontos? Primeiramente, esse projeto traz uma nova transparência,
uma maior participação da sociedade civil, desde a elaboração até a
execução do projeto de obras dos Governos federal. estaduais e municipais.

O primeiro ponto é que ele passa a ser transparente. O segundo ponto
contido no projeto de lei é a modernidade. Há 33 anos a Lei n° 1.320 está em
vigor, é ela que regula o acompanhamento da execução e a fiscalização dos
orçamentos públicos federais.

Então, é sob esses dois pontos que temos que estudar o Projeto de Lei
Complementar n° 135.

Ora, se ele é transparente e moderno, ele precisa ser implantado em todo
o Pais. Por isso, é com a maior satisfação que compareço ao Plenário da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a convite dos órgãos
patrocinadores, do Tribunal de Contas do Estado, para que possamos aqui
discutir o substitutivo ao Projeto de Lei Complementar ri 0 135.

Quais os pontos principais de mudança desse projeto para o que está hoje
em vigor? A primeira grande modificação é o relacionamento entre o Poder
Executivo e o Poder Legislativo.

Eu digo que com a aprovação desse projeto termina a romana dos
parlamentares aos gabinetes dos Ministros de Estado, dos Secretários de
Estado e dos Secretários Municipais. Este é o novo relacionamento político-
administrativo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo.

Então, gostaria de deixar bem claro que é esse o toque de mágica da
grande modificação e abertura desse projeto. Por quê? Porque o orçamento
deixa de ser uma peça de ficção, deixa de ser um orçamento autorizativo
para ser compulsivo. obrigatório. Ou seja, se o programa está no Plano
Plurianual de Investimentos. o PPA, e ele está no orçamento. o Poder
Executivo é obrigado a executar aquela obra.

Esta é a grande modificação que temos neste projeto de lei complementar.
O orçamento deixa de ser uma peça de ficção, deixa de dizer que o

hospital "tal", a rodovia "qual", a ponte "esta" ou "aquela" não foram
construídas, ou porque o Poder Executivo não quis ou porque a rubrica foi
contingenciada ou por quaisquer outros fatores. Isso iria amarrar o Poder
Executivo? Não. Iria dar dignidade ao Poder Legislativo, que é o Poder mais
forte e responsável pela aprovação dos orçamentos públicos.

Então, aquela romaria do Deputado Federal aos Ministérios, do Deputado
Estadual aos Secretários de Estado e dos Vereadores aos Secretários
Municipais, pedindo um convênio de transferência de recursos para
construção de um hospital ou pedindo a liberação de uma verba, deixa de
existir com esse novo projeto de lei complementar. Isso acontecerá, desde
que esse projeto seja aprovado no Plano Plurianual de Investimentos. Vejam
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o significado desse ponto, que é polêmico. O Poder Executivo Federal,
evidentemente, não é simpático a essa idéia. O ex-Ministro e atual Senador
José Serra já disse que sena uma coisa de louco a aprovação dessa
transformação de autorizativo para compulsivo. Tenho a impressão de que
S. Exa. se esqueceu de que não é mais Ministro e de que, hoje, ele é
Senador da República.

Então, esse ponto dará uma nova dimensão na aprovação dos
orçamentos. Isso pode ser conseguido? Claro. Na década de 60, este País
tinha planos decenais de orçamento. Havia planejamento. A partir de 1964,
quando a inflação passou a ser controlada e houve uma relativa estabilidade,
o planejamento era possível. Agora, 30 anos depois, com a estabilidade da
moeda e uma inflação de praticamente 4% ou 5% ao ano, há condições para
o Governo Federal e os Governos Estaduais e Municipais planejarem mais
realisticamente a execução de seus programas orçamentários. Você precisa
superestimar o orçamento. Não é necessário criar janelas em quaisquer
orçamentos. Basta planejar bem, porque é possível planejar com a
estabilidade. Portanto, digo que o hábito de planejar, que foi perdido por
causa da inflação desenfreada, pode voltar novamente em vista da
estabilidade da moeda e cia transformação das leis orçamentárias. Então, o
primeiro ponto principal de modificação é exatamente a transformação de
orçamento autonzativo para compulsório, obrigatório.

O segundo ponto de diferença nesse projeto de lei complementar é que a
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LIDO, que precisa ser aprovada até o dia 30
de junho de cada ano, ou então o período legislativo precisa ser prorrogado,
deixa de ser uma lei de intenções e proibições para ser um pré-orçamento.
Vejam, portanto, que estamos deixando de discutir os números de setembro,
outubro, novembro e dezembro, para puxar um pouco mais para o primeiro
semestre, quando começamos a discutir, na LIDO, os grandes números do
orçamento. Aliás, este ano já se tentou fazer na LIDO, tenuemente, esse
ponto que está nesse projeto de lei complementar. As senhoras e os
senhores se recordam de que foi colocado na LDO um artigo estabelecendo
que o Ministério da Saúde não teria um orçamento inferior ao do ano
passado. Já era um grande número que estava delineado na LIDO. No
projeto de lei complementar, puxamos a discussão desses grandes números
para fechar, no primeiro semestre, os Poderes Executivo. Legislativo e
Judiciário e o Ministério Público, os grandes números do orçamento que
deverão ser enviados no segundo semestre ao Congresso Nacional e à
Assembléia Legislativa. Vejam, portanto, que essa é a segunda grande
modificação contida nesse substitutivo ao Projeto de Lei Complementar n°
135/96.

A terceira grande modificação: o Plano Plurianual de Investimentos - PPA -
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deixa de ser, como é atualmente, um plano meramente estratégico, ou
melhor dizendo. um plano de metas, para ser um grande orçamento, em que
vamos ter usos e fontes para fechar os quatro orçamentos nele contidos.
Vejam, portanto. que o PPA deixa de ter aquelas características de meta,
para que possamos melhor acompanhar a sua execução física e financeira
pelo Congresso Nacional. Então, essa é a grande modificação. O PPA
continua a ser de quatro anos, para viger do segundo ano de exercício do
mandatário que o elaborar até o primeiro ano de exercício do mandatário
subseqüente. Ele continua a ser de quatro anos, uma vez que não aceitamos
a idéia de que ele fosse transformado num plano decenal. Então, o PPA tem
uma classificação maior, que estão apelidando de "orçamentão". Depois
temos a LDO, que é um pré-orçamento, e, finalmente, a LOA, como
orçamento final, em um encadeamento bem racional e lógico. Agora,
perguntariam vocês: será que só foram criadas obrigações para o Poder
Executivo? Quais seriam as obrigações do Legislativo? Tem uma que é
básica. Se o Congresso Nacional, a Assembléia Legislativa e a Câmara
Municipal não aprovarem o orçamento até o dia 15 de dezembro, no dia 10
de janeiro o Poder Executivo não gastará nenhum centavo. Ele fica proibido
de pagar luz, funcionário, alimentação, etc. Isso faz com que haja uma
obrigação do Poder Legislativo. Se até o dia 2 de janeiro não tiver sido
aprovado o orçamento, o Poder Executivo vai parar a máquina, como os
Estados Unidos fizeram há dois anos, porque o orçamento não estava
aprovado. A culpa vai ser jogada no Poder Legislativo. Vejam que estamos
amarrando os dois Poderes e dando ao Legislativo a obrigatoriedade, que já
existe na Constituição. de aprovar o orçamento no ano anterior. Isso era feito
em 1980. 1981, 1982. Só mais recentemente é que os orçamentos foram até
aprovados em novembro do outro ano. Um verdadeiro absurdo. Isso não
poderá acontecer mais. Não se gasta nada para o País. Como o Poder
Legislativo não quer que o Pais pare, ele vai estudar, trabalhar e aprovar o
orçamento até 15 de dezembro, último dia da sessão legislativa de cada ano.
Então, vejam que já começamos a ter modificações. mas todas elas
encadeadas umas com as outras. Essas modificações são a espinha dorsal
do substitutivo.

Uma outra modificação são os restos a pagar, que são uma confusão. Se
você for ao Ministério da Saúde, à Fundação Nacional da Saúde, verificará
que ele criou mecanismos próprios, por imposição do Tesouro Nacional,
cancelando restos a pagar. A Fundação Nacional da Saúde assinou um
convênio de R$400.000,00 com o Município de Torres, RS, para que ele
fizesse obras de saneamento. Assinado, publicado e entregue o convênio à
Prefeitura, esta abriu um crédito no seu orçamento, homologou a licitação,
deu a ordem de serviço, e a empreiteira começou a fazer o saneamento no



dia 20 de dezembro do ano passado. No dia 15 de janeiro, a Fundação
Nacional da Saúde, porque não tinha transferido nenhum recurso, cancelou o
convênio de restos a pagar. Como ficam a Prefeitura e o ente privado, que
confiaram no empenho, na ordem de serviço? Estamos disciplinando os
restos a pagar neste projeto. E um projeto de lei que, realmente, com
referência a restos a pagar, dá diretrizes básicas para empenho a fim de que
não haja esses cancelamentos e prejuízos às empresas lá na ponta.

Quais as outras modificações principais que existem nesse projeto de lei
complementar? Começamos a restringir a criação de fundos. Quantos
fundos existem no País? Tenho a impressão de que são mais de 15 mil.
Temos Fundo Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da
Educação e vários outros. Então, é uma forma de fugir do orçamento para
colocar nos fundos. Estamos diminuindo a criação desses fundos para que
se possa, realmente, fazer com que o orçamento seja executado. Isso pode
ser feito se implementarmos nos municípios as fontes. Por que não
conseguimos, em alguns municípios, detectar as fontes dos precatórios?
Porque eles não tinham fonte. Se você tem a fonte na receita da venda de
títulos públicos, que está vinculada ao pagamento dos precatórios, na
despesa, ele tem a mesma fonte. Então, era muito fácil saber se a fonte é
500, 600 ou X. Então, eu puxo os dados e sei se aquela receita que está
vinculada à venda de títulos foi gasta efetivamente em precatórios. Não é
preciso maquiar outros fundos para isso, porque eles foram criados com
medo da não-execução da lei orçamentária. Então, vejam, estamos tentando
também simplificar a Lei n° 4.320, dentro de uma característica não só dessa
lei.

Por sorte minha, também sou relator da Medida Provisória n° 1.550, que
está modificando o controle interno do Governo Federal. Recebi grande
ajuda do assessor Américo, que está aqui presente. na modificação da
medida provisória que o Governo Federal nos enviou. Como vocês sabem, o
Governo tem duas secretarias, a do Tesouro Nacional e a Federal de
Controle. Criamos uma terceira, a Secretaria Federal de Contabilidade,
porque não era justo colocar a contabilidade dentro do Tesouro Nacional.
Então, criamos mais essa secretaria para dar prestígio à contabilidade
pública, que está desprestigiada. E, criando a Secretaria Federal de
Contabilidade, vamos ter as três pernas corretas, a do Tesouro, que
arrecada, a Federal de Controle, que controla, e a Federal de Contabilidade,
que contabiliza. Com isso, vamos criar uma nova carreira de contadores
para que eles possam realmente dar um suporte ao Governo. Nesse projeto
de lei complementar, a contabilidade está expressa, realmente, como a
figura necessária e valorizada dentro do serviço público. Há até condições de
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fazermos uma contabilidade de custos. Não foi uma contabilidade da
iniciativa privada que trouxemos para o poder público, mas estamos dando a
ele instrumentos necessários, desde a criação, nesse controle interno da
Secretaria Federal de Contabilidade e, depois, com esses outros
instrumentos.

Fizemos mais nessa medida provisória, no projeto de lei de conversão que
ainda estamos discutindo no Congresso Nacional. Fizemos com que os três
Secretários tenham que ser sabatinados pelo Senado Federal e, só depois,
nomeados. Então, vejam que esse projeto de lei complementar modifica toda
a estrutura que veio da Lei n° 1.420. Ele tem ainda uma outra característica
que não pode ser esquecida. Se exigirmos uma série de normas para os
grandes e pequenos municípios para beneficiar o fechamento das contas
públicas, estaríamos prejudicando os municípios pequenos. Não é justo eu
propor nessa lei que um município - do meu Estado. por exemplo - que tem
2.800 habitantes tenha as mesmas exigências de Belo Horizonte e São
Paulo. Isso não pode. Mas também nós não perdemos a memória do
fechamento da contabilidade das contas nacionais. Por isso, deixamos
flexibilizado para os municípios pequenos o mínimo de exigência, sempre
olhando a Federação brasileira.

Outros aspectos ainda merecem ser relacionados: regionalização dos
gastos e redução das desigualdades inter-regionais. A Constituição de 1988
coloca como ponto principal a diminuição das desigualdades regionais, a
diminuição das desigualdades sociais. No substitutivo, estamos colocando
instrumentos necessários para que essa regionalização dos gastos seja
apurada com segurança muito maior que a que se tem hoje. Essa
regionalização vai até que desapropriemos a renúncia fiscal.

Hoje, todos nós ouvimos falar da renúncia fiscal de R$17.800.000.000.00,
que o Governo perde para agentes de desenvolvimento regionais e setoriais.
Quanto disso é distribuído dentro do Pais? Quem renuncia mais? O Norte? O
Nordeste? O Sul? O Sudoeste?

O Governo obriga-se a mandar planilhas para que possamos obter
informações não apenas sobre a renúncia fiscal, mas sobretudo acerca da
regionalização dos gastos, por determinação da Constituição Federal. Dessa
forma, vamos saber mais efetivamente quanto Minas Gerais, Rio de Janeiro,
São Paulo e Rio Grande do Norte recebem. São instrumentos que estão
contidos nessa nova lei complementar.

Há algumas modificações, em cujo mérito não vou entrar, com referência
ás classificações orçamentárias. funcionais e programáticas.

Vejam o que colocamos na lei: avaliações das ações do Governo e do
desempenho das unidades executoras".

Quando o Governo Federal coloca, no diário oficial, o desembolso das
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finanças públicas, através de quadros elaborados pelo Tesouro Nacional,
podemos constatar que o ministério "x" ou "y' só gastou 23% do 100 mês da
execução orçamentária. A melhor execução, sem dúvida nenhuma, é o
pagamento do funcionário público e o pagamento dos juros públicos. Pagam-
se os funcionários, pagam-se os juros, mas a saúde e a educação são
contingenciadas dia a dia. Como vêem, uma avaliação das ações e do
desempenho das unidades executoras também está prevista nesse
substitutivo.

Como a nova lei está modificando toda a sistemática dos orçamentos
públicos, dos planos e dos fundos do Governo Federal, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios, ela entrará em vigor no ano subseqüente
àquele em que for aprovada. Para os municípios, ainda estamos dando mais
um ano.

O que estamos tentando fazer com esse projeto de lei? Apresentá-lo a
todos. Tivemos um seminário, comandado pelo Ministério da Fazenda, na
ESAF, em Brasília, do qual participaram os Secretários Estaduais de
Planejamento. Já fui ao Tribunal de Contas da Bahia levar as novas idéias.
Hoje, estou aqui e ainda vou a Porto Alegre. Enfim, estamos disseminando o
substitutivo.

Aliás, gostaria de registrar que a Associação Brasileira de Orçamentos
Públicos - ABOP - editou um livro especial somente sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 135196, no qual se comparam todos os projetos que
estavam ou estão em tramitação no Congresso Nacional, de autoria dos
Senadores José Serra e Lúcio Alcântara e de vários outros parlamentares
que também queriam modificar a Lei n° 4.320.

Fiz essa abordagem colocando os pontos principais, que são, a meu ver,
os pontos de grande modificação e. sobretudo, os pontos que suscitam maior
debate. Claro que o Poder Executivo Federal não vê - como eu disse há
poucos instantes - com simpatia essas transformações. Entendo que essa
inovação não é apenas para inovar ou modernizar, é para tentar colocar um
novo relacionamento político entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo.
Não vamos nos esquecer de notícias que são amplamente divulgadas na
televisão, nos jornais e nas rádios, segundo as quais a Bancada deste ou
daquele Estado vai ao Presidente da República pedir a liberação de recursos
para a conclusão de obras públicas.

Entendo que esse novo relacionamento político, social, ético vai propiciar
um peso igual entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo.

Entendo - se estiver errado que me corrijam, porque sou Deputado de
primeiro mandato, de três anos de exercício - que a maior atribuição dada ao
Deputado Federal, ao Senador, ao Deputado Estadual, ao Vereador é
exatamente a aprovação, a fiscalização e o acompanhamento da execução
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dos orçamentos públicos. O orçamento é a peça principal do legislador, é a
obrigação principal do legislador, porque é nesse ponto que ele representa a
sociedade civil organizada para o acompanhamento das obras.

Que Deus proteja a mim e a todos nós e que, se formos por Ele protegidos,
possamos construir a nossa própria proteção do desenvolvimento. Muito
obrigado. (- Palmas.)

Designação do Coordenador dos Trabalhos
O Sr. Presidente - A Presidência passa a coordenação dos trabalhos ao

Deputado Roberto Amaral.
O Sr. Coordenador (Deputado Roberto Amaral) - O Fórum Técnico Gestão

de Recursos Públicos e Cidadania inicia-se agora e terá mais dois dias de
trabalho. Tenho o privilégio de coordenar esta sessão de abertura, neste
momento de perplexidade, de apreensão, de nervosismo, mas sempre com a
crença na nossa capacidade e competência para superar situações difíceis,
crises como esta.

Gostaria de registrar, para talvez quebrar a tensão de todos nós, por
estarmos aqui, numa segunda-feira, após o anúncio das medidas do
Governo Federal, que a presença feminina é um pouco maior que a
masculina aqui, hoje. A própria Polícia Militar veio empatada, apenas o setor
masculino está com uma graduação maior, por ser Major.

Ficamos bastante satisfeitos com a fala do Deputado que nos antecedeu, e
gostaria de realmente sublinhar que o Poder Legislativo deixa de ser um
Poder homologador para ser um Poder participante das decisões sobre este
instrumento importante que é o orçamento. Antes de tudo e acima de tudo, é
ele o instrumento que sinaliza a estratégia de desenvolvimento do Estado.

Gostaria de dizer que esta Casa está sempre atenta aos interesses do
nosso Estado. Nosso Presidente, Deputado Romeu Queiroz, foi quem
instituiu as audiências públicas, com muitos acertos e. principalmente, com o
aprimoramento na prática da verdadeira democracia. Relembro também que
a Prefeitura de Belo Horizonte tem um papel fundamental no orçamento
participativo.

Finalmente, quero dizer ao Deputado Federal que aqui em-nossas Minas
Gerais, afora todas aquelas peças importantes sobre as quais ele já
discorreu muito bem, o orçamento. a LDO, o PPAG, temos também o
Programa Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

Palavras do Sr. Robsori Gonçalves de Castro
O Sr. Coordenador - Passamos a palavra ao Dr. Robson Gonçalves de

Castro, Consultor do Orçamento do Senado Federal, que disporá de 15
minutos para o seu pronunciamento.

O Sr. Robson Gonçalves de Castro - Boa noite. Inicialmente, ganhando
tempo, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes e
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agradecer às entidades organizadoras pelo convite, pela oportunidade.

Vou me abster de falar do projeto de lei e irei propor algumas idéias, a fim
de que pensemos em como melhorá-lo, baseado nas minhas experiências.
Tendo trabalhado na Secretaria do Tesouro Nacional, no Tribunal de Contas
da União e no Congresso Nacional, tivemos a oportunidade de ver as falhas
de encadeamento nos diversos órgãos, que. na realidade, compõem o
mesmo sistema, que é o Sistema de Planejamento e Administração
Financeira do Governo Federal. Tive a oportunidade também de trabalhar, e
ainda trabalho, como consultor de alguns governos estaduais e de algumas
prefeituras, o que me dá uma visão da Federação brasileira, enquanto ainda
ela existe como federação.

Gostaria de elogiar as palavras do Deputado Viveiros, dizendo que, na
realidade, o parlamento, criado em 1215 na Inglaterra, foi criado exatamente
para isso, ou seja, para votar tributos e orçamento. No Brasil, após sístoles e
diástoles de democracia e ditadura, chegamos à situação confusa de
orçamento autonzativo, que, efetivamente, está na hora de ser mudado. O
Presidente Clinton, quando veio ao Brasil, deveria ter trazido também o
modelo de elaboração de orçamentos que os Estados Unidos empregam no
seu governo. A mudança proposta pelo Congresso Nacional é tímida nas
relações entre Legislativo e Executivo em relação ao orçamento do governo
americano. Lá ele sai do Legislativo com um calendário a ser cumprido: se
não for, o Presidente perde o emprego.

Penso eu que é hora de mudar, porque isso não tem funcionado bem. Se
formos ver o que ocorreu com as finanças públicas brasileiras nesse período
de administração autoritária e de administração dos Poderes Executivos,
com essa predominância gritante que existe hoje, chegaremos a um saldo de
milhares de obras inacabadas neste País, todas começadas e interrompidas
pelos Poderes Executivos, pelos seus critérios denominados técnicos. Acho
que gastamos demais, pois são R$16.000.000.000,00 só daquilo que o
Senado conseguiu compor em apenas quatro meses de levantamento,
desconsideradas as estatais, porque aí estão saindo Angra dos Reis,
ferrovias e outras coisas mais que sabemos. Existem 400 hospitais, 300
perímetros de irrigação e coisas dessa natureza que estão paradas e foram
iniciadas co o dinheiro do contribuinte brasileiro.

O outro saldo refere-se aos governos municipais, estaduais e ao Governo
Federal, profundamente endividados, a ponto de um problema econômico
ocorrido no outro lado do mundo deixar o País em polvorosa e,
provavelmente, em recessão dentro de alguns meses. Como os Estados e
municípios irão rolar suas dívidas no ano que vem? Ou, então, vão parar de
funcionar. Pagarão a folha, que não é tão alta assim, pois cada vez diminui
mais, e pagarão os juros, que têm crescido assustadoramente. Chamo a
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atenção para isso, porque se acompanharmos as contas de juros do Governo
Federal podemos verificar que em 1996 foram R$22.000.000.000,00 e em
1997 foram R$25.000,000.000,00. O projetado para 1998 eram
R$37,000.000.000,00, ou seja, a variação foi de R$3.000.000.000,00 do ano
passado para este, e R$3.000.000.000,00 é o orçamento do Ministério da
Marinha. E será de R$12.000.000.000,00 para o ano que vem. Isso, antes do
novo impacto. Com o novo impacto, o cálculo é de R$47.000.000.000,00. No
entanto, essas taxas de juros não poderão perdurar por muito tempo.

Então, essa mudança é mais do que necessária, porque as finanças
públicas, apesar do muito que já foi feito de 1983 para cá, continuam uma
bagunça. A realidade é essa, até porque não existem regras. O grande
mérito dessa lei é colocar regras estáveis no jogo. Hoje, não há regras, há
atrocidades, como uma medida provisória que altera a Lei de Diretrizes
Orçamentárias no final do orçamento para o qual ela está proposta, LDOs
trabalhando execução orçamentária, quando a Constituição não as autorizou
para isso.

Contingenciamentos de dotações orçamentárias, cancelamentos de
empenhos de obras já licitadas, que coisas absurdas! São coisas terríveis
que irão resultar numa conta de ações judiciais cada vez maior.

Se vocês repararem no quanto o Governo Federal paga em ações judiciais
a cada ano, conforme os números que tenho, verão que esse valor só tem
crescido e já alcançou a casa dos bilhões. Isso acontece porque essas
medidas técnicas de contenção vão parar no Judiciário e, lentamente,
acabam sendo pagas. E claro que há perdas, graças ao art. 100 da
Constituição, e as perdas são acima de tudo para o contribuinte, que paga
por algo que não fez e abarrota o Judiciário com ações contra o próprio
Estado, arcando com as custas do advogado, que tem sido efetivamente a
classe beneficiada.

Vamos tentar colocar aqui algumas idéias a esse respeito, já que o tempo
é curto, e esperar que outras surjam no debate. O primeiro ponto importante
é que essa lei se preocupa fundamentalmente com o aspecto gerencial do
orçamento. Ele estabelece uma contabilidade de custos, ou seja, um bom
administrador passa a ser aquele que é eficiente, aquele que mais realiza
sem gastar muito dinheiro. Temos que criar uma forma de premiação, pois,
hoje, quem gasta menos do que está orçado ganha menos dinheiro para o
ano seguinte. Essa é a realidade prática, e o prêmio é a ineficiência.
Infelizmente, temos uma lei burocrática que premia a ineficiência. Há
aqueles que compram cortinas no final do ano para completar o orçamento.
Agora, entretanto, podemos colocar a contabilidade de custos, que permite
identificar os bons administratores, ou seja, aqueles que efetivamente
realizam seus resultados, que serão avaliados, sem gastar muito dinheiro, 0



14
bom administrador não será mais o queridinho da mídia, aquele que faz mais
propagandas conseguindo sobressair através do rádio e da televisão.
Teremos um parâmetro prático de avaliação. O povo irá saber quem está
gastando bem o seu dinheiro e quem está gastando mal. Talvez isso mude,
inclusive, a composição das estratégias de poder no País.

Outra questão importante se refere a algo que aprendi nos Estados Unidos
neste ano: a discussão das leis deve ser relacionada com o orçamento.
Quando perguntei como eles faziam isso, eles me perguntaram como nós
não fazíamos. Eles me perguntaram se votamos leis que instituem
programas sem saber quanto dinheiro vai ser gasto, como vai ser gasto,
rateado e financiado. Respondi-lhes que era exatamente assim que agíamos
no País todo: votamos programas sem saber como vão ser financiados. Isso
nos Estados Unidos é absolutamente inconstitucional, e eles consideram
também irracional lançar programas sem saber de onde virá o dinheiro. Aqui,
as leis são votadas de um lado, e o orçamento, de outro. E, depois, acha-se
estranho que os dois não casem. E claro que não podem casar! A LDO tem
avançado um pouco nesse sentido, mas é importante que se faça mais. Essa
lei complementar é uma oportunidade para um avanço.

Outro ponto importante diz respeito ao avanço no sentido dos resultados. A
contabilidade aponta para os resultados, assim como o orçamento e o
controle. As prestações de conta passaram a ser selecionadas por
amostragem. Vamos abandonar, finalmente, a papelada que nada prova e
vamos começar a pensar naquilo que efetivamente a população precisa do
setor público - o resultado das ações. Dinheiro tem que estar ligado a
resultados. Na empresa privada é assim. Por que no setor público não sena?
Isso, mesmo sem delegar a ótica social, o que aqui não é o caso.
Precisamos efetivamente de resultados na ação social. Vamos parar com a
maquiagem nos gastos sociais apenas para dizer que o atual Presidente está
gastando mais com o social que o anterior, quando na realidade essa não é a
verdade, pois os gastos sociais têm sido reduzidos ano a ano neste País. E
continuam sendo. Basta eliminar a parte puramente contábil. Agora,
inventaram o FUNDEF, e o gasto da União com a educação saltou.
Eliminem as duplas contagens com as transferências e todos descobrirão
que os gastos com a educação caíram para o ano de 1998. Eles caíram na
área da educação, da saúde, da ação social, e cairão mais ainda.

Outro ponto importante para se elaborar um orçamento que efetivamente
se deseje cumprir é a necessidade da previsão da receita. Se houver uma
receita mal prevista, ou teremos um orçamento inflado artificialmente, ou um
orçamento subestimado, o qual será manipulado por via de créditos
adicionais, por decretos. Vamos abrir a previsão da receita ao Poder
Legislativo e à sociedade. Vários Estados americanos compõem comitês,
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inclusive com economistas importantes, de várias tendências para assim
buscarem um consenso da previsão orçamentária já no início do ano. E isso
fica transparente para a sociedade, até por que os critérios serão conhecidos
de todos. Hoje, apenas conhecemos alguns dos grandes números. Aumenta-
se a base de cálculo de dois tributos que têm a mesma base, mas apenas
um tem a sua receita aumentada. enquanto o outro não tem.

E depois, quando o Congresso corrige o erro, dizem que ele está inflando o
orçamento. Na realidade, isso é simplesmente pura matemática. E depois o
Secretário diz que compensou porque erraram a previsão da inflação. Aí eu
peço: assina em baixo disso que você está falando. E claro que ele não vai
fazer isso. Então, a melhor maneira de resolver a questão, já que o Estado
não controla o Estado, é levar a discussão para a sociedade. Vamos trazer
as universidades, as organizações não governamentais para as Prefeituras,
para os Estados, para discutir a previsão da receita, já que isso afeta a
União, e os Estados também, por que não dizer. Todo mundo faz política
fiscal macroeconômica no País. Se estamos nessa situação hoje, de juros
altos no final do ano, com um Natal muito mais triste do que todos
pensávamos, é porque o Estado brasileiro cria descalabros nas finanças do
País. Então, por que não discutir isso com a sociedade, já que todos vão ser
afetados?

Acho que o projeto de lei avança no sentido da participação social, mas
isso poderia ser melhorado ainda mais. Dou alguns exemplos práticos.
Podíamos colocar alguma organização não governamental naquele
Conselho da Contabilidade, nos conselhos que vão verificar o resultado dos
contratos de gestão: colocar os usuários dos serviços para avaliar contratos
de permissão e de concessão de serviços públicos. Quer melhorar o
transporte urbano? E só trazer o usuário para discutir a planilha de custo das
empresas. Tenho a certeza de que isso ia adiantar muito. Eu mesmo me
candidato a olhar a planilha de custo das empresas de transporte aéreo
deste País, que são uma coisa misteriosa para mim. ou seja, por que ela é
tão maior do que nos outros países?

Outro ponto importante deste projeto de lei, mas que também poderia
melhorar mais, é o fortalecimento da Federação: dar aos Estados e
municípios mais autonomia na gestão das suas finanças, até mesmo para
trabalharem de forma diferente. E fundamental manter a consistência das
contas nacionais, mas é preciso tentar experiências de gestão diferentes.
tentar coisas como orçamentos bianuais, fundos de reserva para anos em
que a economia não funcione muito bem, novas tentativas de classificação,
implementação de orçamento base zero e coisas dessa natureza, até para
podermos ver coisas que dão certo e coisas que dão errado. E deixar os
administradores públicos exercitarem sua criatividade, já que temos uma
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federação muito diferente.

E queria fazer até um alerta. Acho que o Governo Federal está
assassinando a federação neste Pais, pelas leis que tem aprovado,
principalmente por medidas provisórias, e pelas práticas de administração
financeira que tem adotado. Ele tem tomado a receita de Estados e
municípios, dobrou-a com os juros altos, e hoje praticamente voltamos a
uma situação de dependência dos Estados e municípios, o que leva os
parlamentares a terem que "chorara ' pelo dinheiro. Por que fortalecer o Poder
Legislativo? Primeiro, porque até agora a coisa não tem funcionado muito
bem, vamos admitir. Segundo, porque o Deputado. o Senador, o Vereador,
nós elegemos. O ministro, o secretário ou o tecnocrata que está ali
incrustado, - porque ele não sai dali, muda de cargo. mas está sempre lá no
Governo, e é quem toma efetivamente muitas decisões - a população não
elege. E um ente misterioso que toma decisões. Eu sempre falava: entre os
Deputados e o Andrea Calabi, para decidir quais são os convênios de
saneamento para este País, prefiro o parlamento, porque pelo menos o País
inteiro vai ser atendido, e não só a "turma", para falar bem claramente. Acho
que o voto dá muito mais legitimidade, e o cidadão estará muito mais
consciente de que, ao votar, haverá posto de saúde, esgoto, educação,
porque nenhum mágico, nenhum economista, nenhum contador, nenhum
estatístico neste País é capaz de, depois das obras e dos convênios
realizados, descobrir qual foi o critério adotado. Na realidade, não há critério.
O critério é político-partidário. Se é para ser esse tipo de critério, por que não
fazer isso dentro do Congresso Nacional? O Congresso é aberto para todos,
e pode-se ter acesso a todos os relatórios: pode-se ter acesso às emendas
que foram apresentadas, pela Internet: se você quiser saber quem
apresentou a emenda e para qual município de Minas Gerais, basta acessar
a página do Senado hoje à noite que você vai descobrir. Mas o que acontece
dentro dos gabinetes do Poder Executivo só Deus - e olhe lá - sabe! Então,
acho que, pelo menos, a sociedade tem o ganho de ter acesso à informação
e de poder participar mais efetivamente, já que o parlamento é mais aberto.
É por isso que se fala mais mal dele até. E porque o parlamento não paga a
conta dos órgãos de midia.

Outra coisa importante é a questão da regionalização, que é fundamental
neste Pais. Hoje há uma concentração brutal de renda na Região Sudeste, e
dentro das regiões ricas, porque regiões pobres de Estados ricos estão
ficando cada vez mais pobres também. O problema não é só entre regiões
macroeconômicas: ele ocorre também dentro dos próprios Estados, dentro
das regiões. Se pegarmos o parecer preliminar ao orçamento desse ano
podemos dizer o seguinte: emendas de bancada, que são emendas, que
destinam maior valor para a Capital do Estado, são aceitas: com isso não
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sobram muitos recursos para os municípios do interior, ou seja, vamos
concentrar benefícios urbanos e sociais nas Capitais, e é claro que toda a
população irá para lá também. Já que estamos concentrando a riqueza. por
que as pessoas não iriam atrás dela? Evidentemente que vão. O próprio
processo é irracional, o próprio processo é concentrador de renda.

Acho que é importante discutirmos essas idéias. Questões como o que
realmente estamos fazendo com o dinheiro do contribuinte deste País na
distribuição federativa e na distribuição da decisão política. O mais eu deixo
para os meus colegas debatedores. Obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Homero de Souza Júnior
O Sr. Coordenador - A um só tempo, agradecemos, cumprimentando o Sr.

Robson Gonçalves de Castro, e em seguida concedemos a palavra ao Sr.
Homero de Souza Júnior, M. Assessor de Orçamento e Fiscalização
Financeira da Câmara dos Deputados, que disporá de até 15 minutos para o
seu pronunciamento.

O Sr. Homero de Souza Júnior - Exmo. Sr. Deputado Ivo José, Secretário
da Assembléia: Deputado Augusto Viveiros, relator; Deputado Roberto
Amaral, minhas senhoras, meus senhores, demais autoridades, participei da
equipe que, sob orientação do relator Augusto Viveiros, gerou o projeto de lei
que os senhores conhecem e que estamos debatendo aqui, hoje. Uma coisa
que me chamou a atenção é que trabalhamos durante mais de um ano nesse
texto, recebemos centenas, milhares de sugestões de todo o Pais, e pela
primeira vez um projeto tão grande foi discutido filosoficamente,
conceitualmente, antes que uma palavra fosse para o papel. Ou seja, o que
se queria disso? O que se desejava alcançar enquanto resultado conceitual.
filosófico

Há algumas coisas que foram comentadas aqui pelos que me
antecederam, mas que sempre vale a pena reforçar. O primeiro ponto é o
seguinte: achávamos que deveria haver uma articulação melhor nos
instrumentos de planejamento, de orçamento - PPA, LDO, Lei Orçamentária.
Isso precisava avançar. Há uma coisa interessante nisso, porque, nos livros,
fala-se muito, nas discussões sobre orçamento, que ele é uma parte do
planejamento, que é uma extensão do planejamento. Por esse ponto de
vista, qual seria o papel atual, dadas as condições de existência concreta, do
PPA e da LDO? Que papel eles têm exercido? E começamos a descobrir
que eles não têm exercido um papel importante. Então, procuramos articular
melhor as ações do PPA. da LDO e da Lei Orçamentária. Esse foi o grande
eixo desse projeto.

O segundo eixo desse projeto - acho que foram deliberadamente incluídas
em vários pontos do projeto coisas com esse objetivo - foi ampliar o controle
social sobre as finanças públicas e sobre as ações dos governos. Eu disse
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controle social, não necessariamente controle legislativo sempre, embora
isso tenha sido importante desde o princípio.

O terceiro eixo do projeto é que tentamos marchar, e isso foi deliberado
antes, com o objetivo de dar mais ênfase à avaliação de resultados do que a
controles formais, o que é muito difícil de se fazer. Num país como o Brasil,
onde a Lei n° 4.320 criou uma cultura entranhada na pele, no coração e na
mente dos maiores profissionais que militam nesse setor, é muito difícil
trocar uma cultura simplesmente com um artigo de lei. Então, nós pensamos
nisso como um processo de aproximações sucessivas e tentamos aproximar
o projeto daquilo que, até pela média das sugestões que recebemos de
outros Estados e outras cidades, nos parecia mais facilmente aceitável pelo
conjunto dos profissionais do setor. O terceiro eixo - acho que já foi
mencionado antes, mas gostaria de dar-lhe especial abordagem -, é a
questão de se recuperarem e ampliarem as prerrogativas do Poder
Legislativo, quando o Deputado Viveiros apresentou a abordagem com
relação à questão do fim da romaria, com o orçamento deixando de ser
meramente autorizativo para ser imperativo naquilo que for prioridade
estabelecida na LDO e no PPA. Mas num aspecto precisamos parar para
pensar, pois o projeto está aí, está sendo discutido, já foi aprovado na
Comissão de Finanças, embora seja esse um ponto de fundo.
Evidentemente sabíamos e sabemos, a cada momento, que não estamos
legislando apenas para a União, mas também para os Estados e os
municípios brasileiros, que têm situações completamente diferenciadas entre
si. Sabemos também por experiência - é uma coisa que fica visível em
Minas Gerais pela diversidade de seus municípios - que a natureza das
relações entre Legislativo e Executivo nas diversas instâncias da Federação
varia muito de local para local. Nos diversos Estados, a relação entre as
Prefeituras e as Câmaras de Vereadores e entre as Assembléias e os
Governadores é variável. Sabemos que é um problema, de fato, equipar e
treinar pessoas do Poder Legislativo para esse embate, essa relação
institucional com o Poder Executivo. No entanto. esse foi o eixo fundamental
desse projeto. Está-se fazendo uma aposta na capacidade de os Poderes
Legislativos da União, dos Estados e dos municípios se apropriarem desses
instrumentos de gestão, para uma relação com o Poder Executivo que possa
incorporar setores da população e dar outro significado à ação do Poder
Legislativo. E aí - lembro-me de várias conversas que tivemos, orientados
pelo Deputado relator - percebemos que há dificuldades enormes nesse
sentido, mas, se não é possível recuperar o papel do Poder Legislativo
dentro da estrutura da democracia brasileira, nós estamos caminhando na
direção errada. E esse projeto tinha que dar uma resposta a isso, mesmo
porque Poder Legislativo que não discute, não acompanha e não fiscaliza
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orçamento não justifica a própria existência. De fato é isto: não justifica a
própria existência. O Poder Legislativo, em relação aos orçamentos públicos,
não pode se cingir apenas a apresentar emendas, sejam elas individuais ou
coletivas, e saber se serão liberadas. Então, qual era o sentido? Nós
sabemos que isso vai necessariamente exigir um período de adaptação dos
Poderes Legislativos. A população, é lógico, vai nos questionar sobre o que
queremos do Poder Legislativo, qual é o papel do Poder Legislativo. Houve
um tempo, há alguns séculos, em que se sabia exatamente qual era esse
papel. Alguns estão fazendo um esforço enorme para recuperar isso, pois
boa parte da população simplesmente não sabe para que serve o Legislativo.
Forçar o Legislativo a se equipar para discutir o assunto parece-me
fundamental para se recuperar a própria noção do tecido social político-
institucional brasileiro. Isso está colocado nesse projeto. E possível ouvirmos
a argumentação de que o Poder Legislativo não se encontra preparado para
isso. Hoje, o Poder Executivo Federal nem fala mais do assunto. Muitos
Governadores e o próprio pessoal do Poder Executivo local dizem isso. O
que acontece é que a pergunta deve ser outra: é possível admitir Poder
Legislativo que não cumpra a sua função? E é possível cumprir a sua função
se não começar pela questão do acompanhamento e da fiscalização do
orçamento público? Acho que não. Até me dei conta disso quando descobri,
em algumas viagens que fiz, que o cidadão, lá na ponta do município, se não
sabe para que serve a sua Câmara de Vereadores, certamente não sabe
para que serve a sua Assembléia Legislativa, não sabe para que servem os
Deputados Federais e os Senadores, não sabe por que pagam o meu salário.
Quero que eles saibam e vejam sentido nisso. Esse foi um dos eixos desse
projeto, e acho que ainda não foram totalmente exploradas as questões que
vão ocorrer em função desse projeto de lei, ou seja. ou apostamos que ele é
capaz de gerar um tipo de Poder Legislativo, porque o nível da Federação
que tem inserção real nessa discussão representa os diversos setores da
sociedade, ou vamos ter que apostar num modelo completamente diferente.

O outro eixo desse projeto que muito me preocupava é a questão aqui já
mencionada de se trazer a contabilidade pública para urna visão mais
gerencial e mais vinculada a resultados. Discutimos isso até com pessoas
aqui da platéia. que são nossos colegas, e já conversamos a respeito do
assunto em Brasília.

Há um ponto nisso aí que é fundamental e que me chamou muito a
atenção. Hoje, estamos discutindo o enorme pacote lançado pelo Governo
Federal para ajustar as contas públicas. Passamos esse tempo todo
discutindo reforma administrativa, proposta de reforma da Previdência,
proposta disso, proposta daquilo. Não estou discutindo o mérito de nenhuma
das propostas, nem há necessidade disso. Só quero discutir uma coisa:
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pouquíssimos brasileiros são capazes de entender os números sobre os
quais essa discussão se dá. Pouquíssimos brasileiros são capazes de saber
sequer o que está acontecendo para decidir se a mudança é essa mesma ou
não. E, quando se discute, não são números baseados naquilo que foi criado
para explicitar a situação dos Governos Municipais, Estaduais e Federal, que
são os balanços públicos. Essa relação de ler balanços públicos e entender a
situação dos governos e dos Estados simplesmente não existe no Brasil. Os
números discutidos são números de relatórios especiais preparados,
geralmente, por órgãos do Executivo, com base em levantamentos com
maior ou menor grau de precisão - mas isso não vem ao caso - e que são
mais ou menos soltos numa estrutura contábil que deveria estar aí para isso.

É absolutamente incompreensível essa situação da contabilidade pública
no Brasil. A própria Lei n° 4.320, que é excelente para a época em que foi
promulgada, não tem uma visão gerencial. Ela tem uma visão de controle
formal e burocrático: uma visão de controle do agente público, mas não uma
visão de controle do resultado da ação do agente público, não uma visão
gerencial. Era fundamental que se recuperasse isso, o que é uma tarefa
muito grande, até porque descobrimos que há pouca interlocução ao se
discutir isso para o Brasil todo, porque é uma questão mal-colocada, e
tínhamos de nos valer de vários colegas contadores espalhados pelo Brasil
para tentar puxar essa discussão, e esse foi um dos eixos do projeto. Não sei
se do ponto de vista técnico o resultado final, tal como está colocado aqui,
poderia ser melhor. Certamente poderia, porque tudo que é produto humano
pode ser melhor, mas esse eixo foi mantido.

Por fim, acho que, até por estar aqui na Assembléia Legislativa, uma coisa
que marcou também esse projeto foi o fato de que a Constituição brasileira
criou o sistema - que refletiu nas Constituições Estaduais e nas leis
orgânicas municipais - de discussão do que venha a ser o controle externo,
ou seja, atribuiu aos órgãos legislativos a função de controle externo e ao
mesmo tempo criou tribunais de contas, da União ou dos Estados, e
conselhos de contas municipais. aos quais transfere algumas funções. E a
nossa experiência, pelo levantamento que foi feito pelo Brasil, revelou uma
coisa: há enormes indefinições entre os papéis dos tribunais de contas e dos
órgãos legislativos dos Estados e dos municípios brasileiros. Como resultado
líquido, de ponta a ponta, da União até o último município, há muito pouco
controle efetivo. Muito pouco. O que se fez foi, sem reduzir em nenhum grau
as prerrogativas de qualquer tribunal de contas da União, dos Estados e dos
municípios, onde existem, ampliar a responsabilidade de prerrogativas
diretas dos órgãos legislativos. Isso foi também deliberado antes. Foi um dos
eixos do projeto.

Sempre caberá a pergunta: estarão os nossos órgãos legislativos
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preparados para isso? Sempre caberá a resposta: estaremos nós preparados
para discutir o que está acontecendo no mundo? Não podemos fazer outra
coisa a não ser ir atrás do que parece ser melhor. No caso desse projeto,
nem sei se ele é o melhor. Sei de uma coisa: ele foi amplamente discutido.
Receberam-se toneladas de sugestões, e um número enorme delas foi
aceito. Na verdade, praticamente só não foram aceitas as que iam contra
essa linha básica, as demais foram de alguma forma incorporadas.

Acho que essa questão - e sobre isso até queria mencionar, porque adoro
os órgãos legislativos, tanto que trabalho num - de como se discutir o
orçamento passou a ser o nó do assunto, ou seja. o casamento entre a
execução e o controle físico do andamento dos diversos projetos em
atividade. Não se tem isso. Ao não se ter isso, posso atribuir o número que
quiser para qualquer ação no orçamento, porque depois não vou poder
amarrar os custos unitários, nem o resultado final.

Então o projeto dá uma grande ênfase a isso, inclusive na área de controle,
atribuída com mais ênfase aos órgãos legislativos, para que possamos
recuperar até o sentido de inserção da população na discussão orçamentária.
E ai quero ampliar, reforçar e acolher o que disse o Robson, porque apesar
das deficiências que possam ter os órgãos legislativos da União e Estados
neste País, qualquer um deles, com certeza, é muito mais permeável,
transparente e democrático que qualquer órgão do Poder Executivo, até pela
falta de relação hierárquica, que é inerente ao Poder Legislativo.

O Poder Legislativo é uma câmara de iguais. O Poder Executivo apresenta
uma relação hierárquica e não pode deixar de ser assim. As possibilidades
de inserção e até do orçamento participativo, conjugando a participação da
população com a intervenção do Poder Legislativo, aponta claramente nessa
direção. Vou deixar isso como tese, para que possa ser eventualmente
debatido.

O aumento do grau de participação da população passa pelo
fortalecimento, pela incorporação das discussões dentro do Poder
Legislativo. Pelo Poder Executivo vai ser muito difícil.

Palavras do Sr. Adroaldo Quintela Santos -
O Sr. Coordenador - Agradecemos ao Sr. Homero Souza Júnior e. em

seguida, concedemos a palavra ao Sr. Adroaldo Quintela Santos.
Coordenador Adjunto do Centro de Treinamento para o Desenvolvimento
Econômico e Social do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA -
• que disporá de até 15 minutos para o seu pronunciamento.

O Sr. Adroaldo Quintela Santos - Exmos. Srs. 21D-Secretário, Deputado lvo
José: Coordenador, Deputado Roberto Amaral; Deputado Federal Augusto
Viveiros, relator do Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar n° 135.
caros colegas Homero e Robson, senhoras e senhores, gostaria de iniciar



dizendo que sou um democrata por crença, valores e por opção de vida.
Vejo, com muita satisfação, que quanto maior a participação, maior a

discussão e mais transparentes serão os processos de governos para gerir a
coisa pública.

Precisamos qualificar certas questões, porque, quando se trata de
discutirmos uma lei complementar à Constituição, temos que entender que
essa lei tem que cumprir dois objetivos ao mesmo tempo, coisa
extremamente difícil de ser feita. Primeiro, ela tem de regular a própria
Constituição, o texto constitucional. Ela tem que se ater ao texto, não pode
extrapolá-lo. Segundo, ela tem que lançar luzes ao futuro. Prever algo
diferente para o futuro, até fatos que não estavam presentes na ordem do
dia, na temática daquele momento que estava se vivenciando. Então, são
esses os dois desafios básicos de uma lei complementar.

Tomando a palavra do Deputado Augusto Viveiros, quando ele diz que se
tem de buscar a modernidade, então, apontar as luzes para o futuro é
apontar a modernidade. Gostaria de resgatar a Lei n° 4.320. com todo o seu
caráter de controle de meios burocráticos, ela foi extremamente avançada
para a época, e, a despeito da Constituição de 1988 ter modificado e
derrogado uma série de dispositivos, ela continua ainda uma lei válida. Sob
alguns aspectos, ainda se continua trabalhando com a Lei 4.320, a despeito
disso tudo.

Vou usar uma frase que os economistas usam. Quando vamos jogar a
água da banheira fora, temos de ter o cuidado de não jogar a criança junto.
Vou me situar em alguns aspectos que para mim são fundamentais. Acho
que há um tremendo recuo com relação ao que a Constituição de 1988
definiu com relação ao Plano Plurianual, e vou tomar as palavras do
Deputado. O Deputado falou que estão fazendo um 'orçamentão". Pelo amor
de Deus, não foi isso que o Constituinte definiu, O Constituinte não quis mais
saber de OPI que existia na Constituição de 1967, no Ato Institucional n° 2,
que reformulou a Constituição. Quando ele falou, falou explicitamente sobre
o Plano Plurianual de Investimentos, que se foi acrescentando ao longo da
discussão da reforma constitucional. A primeira proposta- foi o Plano
Plurianual de Investimentos. Depois avançou-se com a idéia de outras
despesas dela decorrentes. Vale dizer o seguinte: uma vez você fazendo
investimentos, o futuro é criar um custeio, uma despesa de manutenção, que
teria de estar explicitada no plano.

Em terceiro lugar, já no fechar das luzes da elaboração da Constituição de
1988, na passagem do 1 11 para o 20 turno, acrescentou-se também uma
palavra de programa de duração continuada. Na última discussão, e isso
está nos anais do Congresso Nacional, que são transparentes e estão
abertos para todo mundo, o relator não podia acrescentar nada ao projeto de
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lei. Então, temos no Plano Plurianual claramente o seguinte: art. 165, § 1°
°O Plano Plurianual se refere à despesa de capital ou outras dela
decorrentes e aos programas de duração continuada, de forma
regionalizada, definindo objetivos, diretrizes e metas.'

Com relação à LDO, ela teve um sentido muito importante na época.
Primeiro, na Constituição de 1986, ela foi trabalhada sob a égide da idéia do
parlamentarismo. Inclusive na Comissão de Relatoria ela surgiu por meio de
alguns expoentes do parlamentarismo, como Afonso Arinos e o próprio Mário
Covas, e através de uma proposta de LDO do então Deputado César Maia,
hoje possível candidato a Governador do Rio de Janeiro, baseada no direito
francês. Não existe paralelo entre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e
governos republicanos. Isso é algo do regime parlamentarista.

Por último, a idéia dos três orçamentos já vinha numa direção de unidade,
de universalidade, enfim, de alguns fundamentos para o orçamento, e assim
se criaram os três orçamentos: de investimentos, de seguridade e das
estatais. Ora, o que eu imagino, e a minha perplexidade é esta, é como é
que a lei complementar retroage para criar uma situação anterior à
Constituição, que não é desejável. Ou seja, na proposta de fazer um
orçamento plurianual não existe nenhuma definição. O legislador não queria
fazê-lo porque não pensava em plano de investimentos das estatais, de
orçamento ou de seguridade. O que existe é plano de Governo. Do contrário,
seria converter para orçamento de quatro anos. Existem orçamentos
plurianuais? Existem. Mas eles não existem com essa cara que a
Constituição de 1988 deu. Existem experiências de orçamentos plurianuais?
Existem. Existe experiência de Orçamento Plurianual e não é necessário ir
muito longe. Na América Latina, o Chile trabalha com isso, com o nome
explícito: orçamento plurianual. São orçamentos que têm a duração de um
Governo, nos quais existe a estimativa de receita e despesa, uma estimativa
de modos globais e uma linha de correia de transmissão onde esses valores
macrodefinidos, seja pelo lado da receita, seja da despesa, e vão para o
orçamento.

No caso do Plano Plurianual, isso é algo que eu questiono bastante,
inclusive o fato de ele se chamar "orçamentão", pelas próprias palavras do
Deputado. Então, ele está regredindo, fugindo ao espírito da Constituição de
1988. Esse, para mim, é o seu primeiro e grande defeito. O mundo moderno
não comporta mais planos extremamente detalhados e precisos. Esse é o
caminho mais fácil para a gente derrotar o Plano Plurianual. Se hoje ele é
ruim, imagine se a gente quiser fazer um plano detalhado por região, com
todos os níveis de gastos, e dizer que isso será autorizativo na despesa.
Com seis ou oito meses, todos chegarão à conclusão de que terão de
começar a anular despesas, porque não dá para fazer alguma coisa ou
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modificá-la. Enfim, a tendência mundial não é essa. Esse é o ponto
fundamental de discórdia do Plano e do mérito do Plano.

Mas o projeto de lei contém uma série de coisas que representam avanços.
O principal é a idéia do controle social, de ampliar o controle da cidadania
sobre o Plano. Chamo a atenção para um aspecto fundamental dessa luz
para o futuro, que é o art. 35, que fala das agências executivas, daquelas
que, já no bojo da reforma do aparelho do Estado, são qualificadas através
de contratos de gestão. Desde que relacionadas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, elas poderão ter um orçamento simplificado, com
flexibilidade nos créditos adicionais, poderão utilizar a sua receita própria.
Acho que isso é um avanço fantástico no caminho do orçamento gerencial,
como os colegas afirmaram. O outro aspecto, e eu avançaria um pouco
mais, é uma sugestão de se ter uma forma de controle sobre essas
organizações que serão geridas por contrato de gestão. Não são propriedade
do Estado, não vai haver nenhuma forma transparente, inclusive de
contratação de serviços sociais. Porque não constar, também, na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, uma forma de controle das entidades chamadas
"OS", que vão receber os recursos próprios, recursos transferidos da União
para desenvolver ações de Governo. E o que se tem convencionado chamar
de publicização. Uma sugestão. Evidentemente que o orçamento das
organizações sociais não vai ser regido pelas mesmas leis de organização
pública, pois elas têm caráter privado. Pelo menos tem que haver uma
listagem ria LDO dessas organizações sociais que o Governo estaria
publicizando dentro do orçamento. Precisaria ser explicitado isso, para dar
uma transparência à sociedade. E um processo totalmente sem
transparência.

Outro aspecto, que me salta aos olhos, na linha do orçamento como
instrumento de gestão, a fim de resgatar a contabilidade gerencial no setor
público, se refere ao art. 98, que diz respeito ao orçamento analítico, o que
se chamou Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD. Uma das práticas
fundamentais, que existe hoje e que causa uma grande dificuldade para que
se possa fazer um acompanhamento físico da ação orçamentária, é que
quando o orçamento é devolvido para a sanção presidencial não há um
momento de retomo para se fazer uma readequação das metas. Então, as
metas ficam do mesmo jeito que saíram do Poder Executivo para o
Legislativo. Sugeriria, com o propósito de fortalecimento do projeto de lei,
que se incluísse um § 2 0 , dizendo que teria de se fazer na publicação do
QDD uma adequação das metas físicas às dotações aprovadas nas leis.
Acho que com isso você cria as condições para que se possa ter um
acompanhamento financeiro efetivo, de acordo com a lei aprovada. Esse é
um ponto de partida fundamental, para que possamos ter um terreno mais
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sólido e mais promissor para que se possa fazer um acompanhento físico e
financeiro e uma boa gestão de recursos públicos.

Um outro aspecto muito importante dentro do projeto de lei são as
classificações. Acho que esse projeto tem o mérito, como disseram os
colegas que nos antecederam, colegas do parlamento, de apontar
diferenciações em vários entes federativos. E o caso da obrigação de usar a
classificação inteira funcional, como municípios de menos de 50 mil
habitantes, e regionalização, para municípios com menos de 500 mil
habitantes. Tudo isso são avanços fundamentais. Mas o que me salta aos
olhos é a separação do que é classificação funcional e classificação
programática.

Os senhores aqui de Minas Gerais sabem disso. Fizemos, por ocasião da
minha parceria com o Governo de Minas Gerais, um malabansmo para
poder adequar o Plano Plurianual de Ação Governamental de Minas Gerais
ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado PMDI. Tivemos que criar
um estratagema de se elaborar um tipo, porque não podíamos mexer nas
funções e nos programas, tendo-se uma figura chamada 'tipo" para poder
fazer uma tabela de correspondência entre os programas da funcional
programática e aquilo que o Governo de Minas, efetivamente, iria fazer. Ou
seja, precisamos dar voltas para poder dar transparência, visibilidade e
aderência à peça orçamentária, ao plano de Governo. Então, houve
realmente essa separação do que é funcional e programático. Quero dizer o
seguinte: o Governo Federal fixa por decreto as funções e, a partir dos
programas, elas são determinadas pelas esferas subnacionais de governo.
Esse é um ponto fundamental e um avanço muito grande.

O outro é a separação entre o que é despesa e o que é encargo. Na
própria classificação, define-se o conceito de projeto. atividade e encargo.
Isso é fundamental para a contabilidade de custo. Hoje, além do que o
Robson falou, e ele disse muitas coisas realmente verdadeiras, existem
manipulações fantástïcas, em termos de governo, para poder mostrar
relação custo/aluno ou outros custos na área de saúde. usando-se encargos.
São encargos de ativos, de pensionistas e de dívidas, como se eles fossem
despesas correntes. Penso que esse é um grande mérito que já estava
presente no 135 e que foi fortalecido agora, ou seja, separar o que é projeto,
atividade e encargo. O encargo deve ser trabalhado, como aquilo que não
acrescenta em nada a ação do Governo, mas que. mais do que consumir
recursos, concorre com eles para a ação governamental. Esse é um dado
importantíssimo.

Agora, dentro dessa nova classificação, o que me causou espécie é o
conceito de atividades. Vou complementar o meu pronunciamento. Não sei
se foi um escorregão, mas o conceito de atividade não faz vinculação a
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programa. O projeto-atividade, no conceito atual, tem duração limitada no
tempo e se vincula a um programa de governo. No caso da atividade, não.
Aí eu digo: se isso for verdade e não foi um escorregão, há um equívoco
muito grande. Desculpem-me os colegas do Congresso, pois os tecnocratas
estão do lado de cá. Aí há um tremendo escorregão tecnocrático. Considerar
que projeto fica naquela visão keynesiana do orçamento/programa, de que
programa só é ligado a projeto de investimento, quando em grande parte - e
aqui há algumas pessoas da educação, estou vendo-as ali - ( ... ) Quer dizer,
o gasto relevante na área social é o consumo. Então, é isso o relevante.
Lembro-me, inclusive, do Prof. Teixeira Machado, que fala em um texto seu
da década de 70 chamado 'Obsessão pelo Investimento", sobre uma análise
do capital humano para mostrar isso. Então, para mim, se foi isso ou não,
uma coisa tem que ser corrigida naquele conceito, porque atividade fim ( ... )
A menos que ele separe o que é atividade-meio de atividade-fim. Mas a
atividade finalística para melhorar a qualidade da educação, da saúde e da
assistência social é menos pela via do investimento e mais pela via do gasto
em capital humano. Muito obrigado. (- Palmas.)

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Coordenador - Agradeço ao debatedor, Sr. Adroaldo, pelo seu

pronunciamento. Chegamos ao ponto culminante deste fórum técnico, o
debate. Neste instante, portanto, daremos início à fase de debates. A
Coordenação informa ao plenário que os participantes poderão formular
perguntas aos senhores conferencistas. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar o
debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das
saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para fazer a
sua intervenção. O participante ou a participante que for encaminhar por
escrito as suas questões que o faça levantando as mãos. Assim, as
recepcionistas recolherão as questões. Quem for encaminhar verbalmente,
por fineza, pode usar os microfones do centro do Plenário, identificando-se
inicialmente. Estão abertos os debates.	 -

Debates
O Sr. Coordenador - Passo a palavra a quem queira fazer a primeira

pergunta e peço que se identifique ao usar o microfone.
A Sra. Fátima Anastasia - Meu nome é Fátima Anastasia e sou professora

do Departamento de Ciência Política da UFMG.
Minha pergunta é dirigida ao Deputado Augusto Viveiros e diz respeito à

ênfase que se deu aqui de que o projeto estaria contemplando a ampliação
da participação da sociedade civil na discussão do orçamento, enquanto que,
no projeto que foi lido, parece-me que a preocupação maior é com a
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divulgação do diagnóstico e do planejamento. Parece-me que o projeto não
prevê propriamente participação mais efetiva e mais institucionalizada da
sociedade na discussão orçamentária.

Gostaria de saber como a coisa está sendo encaminhada.
• Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Federal Augusto Viveiros.
• Deputado Federal Augusto Viveiros - Antes de mais nada, gostaria de

dizer que a palavra "orçamentão" não é minha; é dos tecnocratas. Não estou
chamando o Plano Plurianual de "orçamentão". Eles é que estão tentando
degenerar a idéia do Plano Plurianual.

Feito esse reparo, gostaria de dizer que a atual Comissão de Orçamento
do Congresso Nacional tem feito audiências públicas em âmbito estadual.
Ela vai a um Estado de cada região, discute os orçamentos e recebe as
propostas de emendas. As emendas coletivas, regionais e das comissões
permanentes são também uma forma de discussão.

A participante tem razão ao dizer que fomos, de certa forma, tímidos na
integração da sociedade na elaboração do orçamento. Tenho hoje plena
consciência de que poderíamos ter avançado mais. Natal, assim como Belo
Horizonte, tem experiência em orçamento participativo, e tem dado muito
certo.

Esse projeto será emendado evidentemente em Plenário. Antes de eu
chegar aqui, meu assessor, o Homero, perguntou-me se haveria algum
problema se eu emendasse meu próprio projeto. Eu lhe disse que não, pois,
como ele não está ótimo, está apenas bom, vamos tentar aperfeiçoá-lo.

Entendo que, embora exista hoje participação tímida da sociedade civil na
Instrução n° 2, da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, nós não
fomos muito ousados. Deveríamos ter ousado mais, principalmente na
participação das emendas regionais e das comissões permanentes.

Nas emendas regionais deste ano, por exemplo, tivemos apenas uma
reunião das bancadas do Nordeste. Foram encontros muito rápidos, em que,
por exemplo, a discussão da transposição das águas do rio São Francisco
tomou-se estéril porque Pernambuco e Bahia são contra, e o Rio Grande do
Norte e o Ceará são a favor. No momento de aprovar -as emendas,
praticamente não aprovamos nada.

Aceito a idéia de que o projeto de lei deveria ser muito mais ousado. Se
houver alguma sugestão para implementá-lo, peço que me seja
encaminhada. Eu mesmo vou emendar o substitutivo do projeto de lei
complementar.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Homero, para completar a
indagação da professora da UFMG.

O Sr. Homero de Souza Júnior - Em municípios onde está havendo
processo de discussão mais avançado de orçamento participativo, houve
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tentativas de se regulamentar esse processo. Foi o caso de Porto Alegre, por
exemplo. Agora, onde ele começou de maneira não regulamentada, surgiu
uma série de possibilidades de participação da população que não estavam
previstas.

Um pouco disso estava na cabeça de algumas pessoas que participaram
desse projeto. Não é possível criar-se, por decreto, a participação popular. È
preciso que a população se aproprie do projeto.

Então, por exemplo, no art. 50 - por favor, a senhora depois faça uma
leitura -, são criados instrumentos que não sabemos como podem ser
desdobrados, particularmente em nível de Estado. Discutir orçamento
participativo no município é completamente diferente de discutir participação
popular em nível do Estado e da União. Não sabemos como isso ocorrerá
concretamente. Duvido que seja possível ampliar mais. por lei, a
possibilidade de participação popular. O que pode acontecer é criarem-se
instrumentos que permitam que a coisa aconteça. Estimular, por meio de
informações. Como isso ocorrerá concretamente, por decreto, acho difícil
prever. Só isso.

O Sr. Coordenador - Dr. Sebastião Navarro Vieira, pediria a sua
compreensão, pois o Dr. Robson quer complementar também essa pergunta.
Portanto, para não perder o fio da meada, com a palavra, o debatedor, Dr.
Robson.

O Sr. Robson Gonçalves de Castro - O inciso III do art. 5 0 do substitutivo
cria o estímulo à iniciativa popular para a apresentação de propostas
relativas ao orçamento, ou seja, a figura da emenda de iniciativa popular.

• Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sebastião Navarro Vieira, do PFL,

Deputado nesta Assembléia Legislativa, quero cumprimentar todos os
expositores, lastimando a minha ausência no começo da exposição. Talvez
eu venha levantar uma questão, uma tecla que já tenha sido tocada aqui.

Gostaria que o Deputado Viveiros fizesse uma análise sobre o art. 80.
Sempre pensei que uma grande deficiência na elaboração orçamentária no
Brasil, e faz parte da nossa cultura política, é a que induz à
irresponsabilidade do Legislativo. E muito fácil para o Legislativo apresentar
propostas e emendas sem identificar a fonte de recursos ou a real
possibilidade de o Executivo realizar uma determinação orçamentária.

O art. 8 0 diz que uma matéria inserida no Plano Plurianual, e que está no
orçamento anual, obriga o Executivo a executá-la. Estamos deixando,
Deputado Augusto Viveiros, de elaborar orçamento simplesmente
autonzativo, essa sistemática de orçamento autonzativo, com orçamento de
ficção, e nos fixando num orçamento determinativo. Nós estamos,
realmente, pelo art. 8 0, obrigando o Executivo a executar aquilo que está
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inserido no Plano Plurianual e no Orçamento Anual? E essa questão que eu
gostaria que recebesse a análise de V.Exa.

O Deputado Federal Augusto Viveiros - Acho que a grande modificação do
projeto é a transformação: são aqueles programas que estão no Plano
Plurianual contemplados no orçamento e que o Poder Executivo se obriga a
executar. Claro que ele pode não executar, se houver uma queda de receita,
se houver um superfaturamento. Se a obra não for adequada para aquele
instante, ele enviará um projeto de lei ao Congresso Nacional cancelando
aquela dotação orçamentária.

Então, na realidade, o que queremos é que o contingenciamento feito, a
não-execução orçamentária não fique ao livre arbítrio do Executivo, mas que
venha para o Poder Legislativo. Pode-se pensar que estamos engessando o
Poder Executivo. Não estamos engessando...

• Deputado Sebastião Navarro Vieira - Permita-me. Deputado.
• Deputado Federal Augusto Viveiros - Pois não.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira - O Executivo tem que enviar ao

Legislativo. Se o Legislativo recusar a proposta do Executivo, o Executivo
tem que executar?

• Deputado Federal Augusto Viveiros - Tem.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira - O orçamento passa a ser

determinativo?
O Deputado Federal Augusto Viveiros - Sim, passa a ser determinativo. E

essa a idéia, ou então, veja bem, darei um exemplo: construção de uma
estrada em Minas Gerais. O Poder Executivo acha que não precisa construir
a estrada, então, ele manda o projeto dizendo que não vai construir a estrada
em Minas Gerais. É lógico que a Bancada de Minas Gerais vai lutar, como
nós também vamos. Porque pode-se chegar à conclusão de não se cortar os
recursos em Minas, mas na Bahia, no Amazonas, ou então substituir ou
determinar que se faça. Na realidade, é a grande modificação, é a pedra
angular do projeto. Ele é realmente imperativo. Quanto a isso, não há dúvida
nenhuma.

O Sr. Coordenador - Vem a indagação por parte da Superintendência
Central de Orçamento da SEPLAN de Minas Gerais, de autoria de Maria
Ângela Carvalho Dias Coelho. A pergunta é dirigida ao Dr. Robson: "Os
critérios na previsão das receitas deverão ser abertos à sociedade. ótimo.
Mas como essa sociedade conseguirá entender o mecanismo adotado? Só
se a própria lei criasse métodos obrigatórios auto-explicativos. A questão
orçamentária e registros são complicados, e poucos conseguem decifrá-los.
Não acha? Talvez fosse o momento".

O Sr. Robson Gonçalves de Castro - Isso envolve algumas questões
culturais. Na realidade, o brasileiro não vai a reunião de condomínio para ver
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como é gasta a taxa que ele paga mensalmente. Isso complica um pouco a
situação, porque parece que ele não dá muito valor ao dinheiro que ele
mesmo aloca. E fundamental abrir essa discussão para a sociedade. Em
primeiro lugar, evidentemente, dentro da sociedade brasileira, cuja
desigualdade de renda choca o resto da humanidade, temos, efetivamente,
um contingente muito grande de pessoas que não irá entender. No entanto, a
grande maioria dos brasileiros não entende o Orçamento por uma razão
muito simples: nunca o abriram na vida para lê-lo. E claro que cabe aos
Poderes instituídos elaborarem, e isso está contido no projeto, um sumário
mais transparente daquilo que o Orçamento fala. Neste ano fizemos um
documento - e a assessoria da Câmara trabalhou nisso - que foi muito
elogiado, porque se explicou em poucas páginas aquilo que realmente o
Orçamento significa. Não é tão difícil contrastar as receitas e despesas numa
economia estável. Se num determinado ano foi "x", a inflação vai ser 4%, o
PIB vai crescer 3%, e não houve nenhuma alteração legislativa, não há
razão para a receita crescer 50%. Hoje, o Executivo, a cada ano, contabiliza
usando um critério diferente. O resultado é que você não tem série histórica
de nada neste País. Não tem como tomar decisões. Nem sei como é que
eles as tomam. Aí, surgem os documentos paralelos sobre os quais o
Homero já falou, e a contabilidade está jogada fora. Esse projeto dá à
contabilidade pública o "status" que lhe é devido, organiza a situação.

Entendo o seguinte: se aberto à sociedade, pelo menos teremos a
participação daqueles segmentos que estão preparados para discutir, como
as organizações não governamentais como IBASE e INESP. Os Secretários
de Fazenda dos Estados verão como é que a União está prevendo as suas
receitas e conhecerão os parâmetros; os municípios, os professores
universitários, os economistas, que são formadores de opinião na mídia, os
economistas de oposição, enfim, todos poderão falar a respeito daquilo.
Provavelmente, irá surgir, desse debate mais amplo, uma projeção de
receita que será muito mais real do que aquela que um grupo está colocando
lá para mostrar às autoridades financeiras internacionais. Hoje, temos uma
previsão de receita que é feita para o déficit não chocar os investidores
internacionais no Brasil, como se eles não fossem capazes de calcular o
déficit que está ali embutido. Então, se subestimam as despesas de custeio,
se superestimam determinadas receitas, quando se sabe que não é razoável
que aquilo seja assim.

Assim, é importante que os segmentos da sociedade que estão preparados
discutam e que isso venha a público. Talvez mais pessoas se interessem em
descobrir o que efetivamente irá afetar suas próprias finanças. A experiência
que temos tido do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais é
que esse tema, uma vez aberto ao público para discussão, desperta
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discussões apaixonadas. Em Minas Gerais, segundo as notícias que tenho, o
trabalho que a Assembléia Legislativa faz com relação ao Orçamento do
Estado tem agregado contingentes cada vez maiores de pessoas
interessadas nas discussões, a ponto de o processo ter tido um novo nível de
organização.

Acho que, para começarmos a discutir a despesa. deveríamos antes
discutir a receita, ou seja, como as coisas serão financiadas, para evitar
aquela história de fonte podre, de fontes que estão no Orçamento mas cuja
emenda ninguém quer financiar, porque sabe que aquele dinheiro não existe.
O Deputado Benito Gama uma vez me expulsou da sala da Comissão Mista
de Orçamento, porque eu levantei as tais fontes podres. Ele disse que não
existem fontes podres. Então eu disse: "fonte podre é aquela que não vai
financiar a sua emenda, vai financiar a emenda de um Deputado da
oposição." Aí ele ficou bravo comigo.

Na realidade, existem mágicas que, se discutidas com segmentos não
necessariamente interessados naquele projeto de poder que ocupa o
Executivo naquele momento, que pode ser de esquerda, de direita ou de
centro, não interessa, chega-se a uma previsão de receita mais razoável.
Principalmente com o decorrer dos anos, já que o processo é sempre
incremental. As coisas não acontecem de uma hora para outra, elas
demoram um tempo. Depois de cinco anos teremos o resultado disso. Mas
teremos um ganho de qualidade muito grande.

O Sr. Coordenador - Ao chegarmos ao final dos debates, quero agradecer
àqueles que deram a sua contribuição e, ao conceder a palavra ao Deputado
Augusto Viveiros e a cada um dos três debatedores que aqui estiveram,
Robson. Homero e Adroaldo, para as suas considerações finais, gostaria de
formular uma indagação a respeito de um assunto muito ventilado na mídia,
que é a participação do Deputado no Orçamento, por meio da apresentação
de emendas. Pediria ao Deputado e a cada um dos debatedores que dessem
a sua opinião. Iniciaremos pelo Deputado.

O Deputado Federal Augusto Viveiros - Minhas senhoras e meus senhores,
entendo que o substitutivo ao Projeto de Lei Complementar n° 135 está
sendo discutido de Norte a Sul no País. Ele ainda pode ser. evidentemente.
emendado, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Este fórum técnico
que está sendo realizado sob os auspícios de diversas entidades poderá
contribuir muito para a apresentação de sugestões, que serão bem
recebidas. para que possamos incorporá-las ou não, sem ferir um eixo
técnico-científico do projeto.

Respondendo ao coordenador. o direito de um Deputado de apresentar
emendas é inerente ao seu próprio mandato. O projeto tem uma
característica básica: o fortalecimento da participação do Poder Legislativo
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na execução, na elaboração e na fiscalização dos orçamentos públicos.
Tenho repetido que o parlamento tem sua maior objetividade e obrigação na
fiscalização dos orçamentos públicos. Esse é o entendimento, pois
representamos o povo brasileiro.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Robson.
O Sr. Robson Gonçalves de Castro - Fundamentalmente, acredito que o

Deputado não tem direito de emendar o Orçamento. Os Deputados e os
Senadores, assim como os Deputados Estaduais e os Vereadores, deveriam
fazer o Orçamento, como acontece em todos os países civilizados do
mundo. Parlamentos fazem Orçamento, e o Executivo o executa, como o
próprio nome diz. Para isso, eles foram criados na história da humanidade.
Eles estão preparados para isso? O Executivo não vai participar? E claro que
vai, pois o Executivo tem partidos políticos que representam a maioria no
parlamento ou não. E claro que o Congresso irá chamar para si a
responsabilidade de tratar de assuntos como a política monetária, que hoje
não lhe compete. O Legislativo vai ter que montar uma estrutura de apoio
técnico mais séria, como disse o Homero. Já deveria ter feito isso. O próprio
Congresso Nacional é muito carente de assessoramento técnico, tendo um
número de assessores muito pequeno. Nos Estados Unidos, a relação é três
do Congresso para cada um do Executivo. No Brasil, a relação é dez do
Executivo para cada meio do Congresso Nacional. No entanto, já temos
avanços. Esse é o meu entendimento, porque a população estará muito mais
amparada para participar do Orçamento no Legislativo, que é aberto,
transparente, acessível, que numa sala do Executivo. Fiquei sabendo que
houve um ano em que o Orçamento foi feito dentro da SUNAB, sabe Deus
por quem.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Homero.
O Sr. Homero de Souza Júnior - Quero dizer duas coisas. Primeiro, com

relação ao projeto. Vivemos bastante tempo neste Pais com os Poderes
Legislativos fingindo que examinavam e aprovavam o Orçamento, com o
Poder Executivo fingindo que o executava e com a população fingindo saber
o que estava acontecendo. De fato. é isso. A expressão do Orçamento como
ficção vem muito dessa cultura, desse faz-de-conta.

E preciso dizer que a estabilidade da moeda mudou completamente esse
meio ambiente. Então, vamos ter que elaborar o Orçamento e, de fato,
executar e rediscutir o papel de cada um. Acho que esse projeto avança
nessa direção.

Com relação às emendas individuais, elas são uma prerrogativa do
parlamentar, mas, com a estrutura que existe hoje de execução do
Orçamento no Brasil, são uma forma de fragilizar os parlamentares que
apresentam e aprovam emendas perante o Poder Executivo, porque uma
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boa parte das possibilidades de reeleição do Deputado depende de o
Executivo executar sua emenda. Então, dentro do Orçamento, em que um
finge que aprova e examina, e o outro finge que executa, o mandato
parlamentar fica. em grande parte, sujeito à vontade do Poder Executivo -
União. Estados e municípios -, e isso cria um enorme poder de barganha e
distorce completamente o equilíbrio entre os Poderes. Esse é o problema. E
possível que agora, diante das circunstâncias que estão colocadas pelo
projeto, isso mude. E aí, se isso acontecer, até a maneira como os
parlamentares se relacionam com as suas próprias emendas acabará
mudando, porque mudará o ambiente político que está em volta. E isso.

• Sr. Coordenador - Dr. Adroaldo, por favor.
• Sr. Adroaldo Quintela Santos - Parece que neste momento a discussão é

errada, porque o debate não era sobre o projeto de lei complementar, mas a
respeito da mudança da Constituição. Também acredito que o Executivo tem
de executar e que o parlamento tem de legislar. Só que não é isso que esta
escrito na Constituição de 1988, infelizmente, elaborada pela Assembléia
Nacional Constituinte, com relação à matéria de direito orçamentário e
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financeiro. Simplesmente não é isso. Esse é um ponto.

Em segundo lugar, acho que temos que esquecer uma coisa neste Pais,
que é essa dicotomia entre o político e o técnico. Já vimos esse filme em
1984, por ocasião da redemocratização do País, em que a Oposição criou a
figura do tecnocrata, dizendo que ele era o serviçal da ditadura, que fez
todas as coisas ruins para o Pais, etc. Acho que o planejamento é técnico-
político. O Orçamento é matéria técnico-política. Quem decide é o político.
Quem deve decidir é o parlamentar, que tem a investidura na função pública
e, no caso da nossa democracia representativa, é eleito para isso pela
sociedade. Mas ele tem de decidir levando em conta uma base técnica
minimamente consistente. Sem isso. acho que nem há o espaço, quer dizer,
nem o político puramente nem o técnico puramente. Qualquer dessas duas
vias, se for tomada pelos extremos. é equivocada. De acordo com uma visão
moderna, tanto a questão do planejamento quanto a do Orçamento são
técnico-políticas. Ou pensamos em trabalhar essas duas questões juntas ou
vamos caminhar cada vez mais para uma discussão que considero atrasada,
retrógrada, para esse maniqueísmo que de vez em quando volta, com novas
roupagens. Sou técnico, sim, com muito orgulho, com muito prazer e com
muita satisfação e, se pudesse começar de novo, seria um técnico
novamente e acho que, por onde passei na minha vida, sempre procurei
servir ao meu País, à minha Pátria, aos Governos com que trabalhei, com
retidão, com ética, com profissionalismo. Tenho muito orgulho de ser
técnico. (- Palmas.)

0 Sr. Coordenador - Usando da prerrogativa de coordenador da primeira
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reunião deste fórum, eu gostaria de também tecer comentários a respeito
dessa questão, por entender que, como disse no início, o Legislativo tem de
deixar de ser homologador para ser um participante efetivo do Orçamento.
Entendo que compete ao Deputado, sim, apresentar emendas. Com que
intenção? Infelizmente, não é essa que a imprensa divulga, dizendo que o
Deputado faz aquilo para dar satisfação às suas bases. Com  certeza não é
esse o objetivo, porque existem outras formas de ele dar satisfação às suas
bases e conseguir o seu voto. Não é dessa forma, mas sim, dando
oportunidade ao Executivo de cumprir a finalidade principal do Orçamento,
que é a sinalização do desenvolvimento, da estratégia que o Estado está
estabelecendo para crescer e se desenvolver.

E por isso que as emendas vêm enriquecer, vêm aumentar o leque de
oportunidades para o Executivo, lembrando os princípios fundamentais que
foram exaustivamente e muito bem discutidos aqui, de que o Orçamento é
uma peça autonzativa, não é uma peça imperativa, portanto, se estiver no
Orçamento, aquela obra poderá ser executada; se não estiver, não terá
como ser executada, a não ser com a reformulação do Orçamento, que
exige uma tramitação igual à da aprovação. Então, entendo que essa é a
participação do Deputado, com o espírito de colaborar com o Executivo,
atendendo às reivindicações, aí, sim, das suas bases, das suas reuniões, do
contato com as associações, com todos os seus segmentos, para criar essas
oportunidades, enriquecendo o Executivo para que ele tenha mais
oportunidades. Por quê? Como se formula a proposta orçamentária? Essa
proposta é formulada através do Executivo. Há um período, um prazo para
apresentá-la, em seguida, à Secretaria do Planejamento, que a consolida,
mantendo seus princípios de unidade, anualidade e exclusividade. Muitas
vezes, o Executivo não chega ao final da linha, àquelas pessoas do Estado e
da União que não têm acesso. O Deputado tem. Essa é a função dele. Daí
porque, como eu disse, aquelas antenas sensíveis para realmente dar
cidadania ao cidadão, à pessoa que quer contribuir para que suas condições
de vida melhorem. São essas as colocações que gostaríamos de fazer a
respeito desse assunto. Queria terminar dizendo que entendo que o
Deputado tem a prerrogativa de apresentar emendas com o objetivo de dar
cidadania ao cidadão que o procura, como também de dar ao Executivo um
maior leque de oportunidades para que realmente ele possa crescer,
desenvolver e criar o bem-estar para toda a população. Retomo a direção
desta reunião ao Deputado lvo José.

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

manifesta seus agradecimentos aos ilustres conferencistas e debatedores, às
demais autoridades e participantes, bem como ao público em geral pela
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honrosa presença e encerra a reunião, convocando os Deputados para as
especiais de amanhã, dia 11. às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem
do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 69a REUNIÃO ESPECIAL. EM 11/11/97
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Péncles Ferreira e Miguel

Martini
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras dos Srs. Domingos Poubel e Vítor Vieira
dos Santos, do Deputado Miguel Martini e dos Srs. Luís Vicente Calicchio e
Fued Dib - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio -

Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Ermano
Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Leite - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olirito
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péncles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

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

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

Ata
- O Deputado Ivo José, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á mesa os
" Exmos. Srs. Domingos Poubel, Secretário Federal de Controle Interno do

Ministério da Fazenda: Deputado Pëncles Ferreira. Líder do Governo nesta
Casa: Vítor Vieira dos Santos. Presidente da FEMAM; Deputado Miguel
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Martini, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira desta
Assembléia; Luís Vicente Calicchio, Auditor Geral do Estado de Minas
Gerais; Fued Dib, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e José
Maria Borges, Presidente do IPSEMG.

Destinação da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao prosseguimento do Fórum

Técnico Gestão de Recursos Públicos e Cidadania, com o tema Integração
Institucional entre o Controle Interno e o Controle Externo - Fiscalização dos
Recursos Públicos".

Palavras do Sr. Domingos Poubel
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Sr. Domingos Poubel,

Secretário Federal de Controle Interno do Ministério da Fazenda, que disporá
de 30 minutos para sua exposição.

O Sr. Domingos Poubel - Bom dia a todos. Exmo. Sr. Deputado Romeu
Queiroz, integrantes da Mesa, representantes de instituições que participam
deste evento, demais presentes, é uma satisfação muito grande estar aqui
para trazer aos senhores experiências vividas ao longo destes últimos anos,
a fim de contribuir para a melhoria do controle do gasto público.

Pretendo separar a minha palestra em duas etapas. A primeira será sobre
a experiência que estamos vivendo nessa área do controle das finanças e da
gestão pública nos últimos 12 anos. A segunda refere-se a alguns pontos que
achamos de fundamental importância no Projeto de Lei Complementar n°
135/96. São pontos que foram acatados ou não pelo relator. Democracia é
isso, é debater os pontos que interessam à sociedade em geral.

Felizmente, o nosso relator dá o seu parecer sobre uma medida provisória
de controle interno. Há três anos e meio, estamos vivendo sob a égide de
uma medida provisória. Acredito que ela já esteja madura para ser aprovada.
Entre os prós e os contras de uma medida provisória, esse é um ponto
positivo, ou seja, três anos de amadurecimento. Não há mais o que discutir.
E o tema controle interno" e o referido projeto estão interligados.

Inicialmente, o Brasil, depois da mudança do regime político, passou por
várias mudanças na área do controle do gasto público. Naquela época e
ainda hoje, a preocupação era com as finanças. Dentro dessa preocupação,
o controle mais exigido era o das finanças. Se você não sabe a situação das
suas finanças, fica difícil contribuir para uma boa gestão. A primeira
informação é a financeira. Quem não tem informações sobre as finanças,
sobre o seu orçamento, dificilmente poderá ser um bom gestor. Então, ao
longo dos últimos 12 anos, tivemos uma preocupação com as finanças.
Primeiro, o conhecimento delas, depois. o seu equilíbrio. Agora, não tenham
dúvida, como o limite da receita é finito, daqui a pouco alguém vai
preocupar-se com o gasto. Eu sempre sonho com o dia do controle, porque
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tão importante quanto arrecadar é gastar bem e fazer com que o dinheiro,
que é curto, renda mais em bens e serviços para a população, pois é ela
quem paga.

Essa mudança política que tivemos em 1985 já contribuiu muito. Tenho
dito que o Brasil passou muito tempo sem valorizar os três "cês": o
contribuinte, o consumidor e o carente. O consumidor despertou para o fato
de que é ele quem tem de optar pelo preço. Durante décadas, o consumidor
não exigia preços. Hoje eu consigo exigir desconto para corte de cabelo de
careca. Não é justo que o careca pague o mesmo preço dos outros. Então,
nós temos de fazer valer a nossa posição de consumidor. E, no dia em que
os consumidores se unirem, vamos exigir qualidade e preço. Não é preciso
se colocar o Governo para controlar preços. Basta não comprarmos ou
exigirmos qualidade melhor. Então. essa mudança da parte do consumidor
começou a surgir depois do fim do regime militar e avançou, mais
recentemente, com o fim da tutela do Estado no que se refere a preço.

O contribuinte ainda é esquecido. Só se lembram dele na hora do pacote, e
depois ninguém lhe presta contas. Não tem o direito nem de saber quanto é
que ganha o seu funcionário, porque o funcionário público é funcionário do
contribuinte e dever-se-ia dar transparência ao seu contracheque, para se
dizer ao chefe quanto ele ganha. Temos nessa área duas vergonhas
explícitas: um ganha muito pouco e tem vergonha de mostrar o
contracheque; o outro ganha muito e tem vergonha de mostrar quanto
ganha. O carente é o objetivo maior do Estado. O Estado deve retirar
recursos de uma parte da sociedade e levar para outra.

A outra área eu vou deixar, porque é o tema da Assembléia e de vocês. A
nossa área é o controle interno, e por isso temos de perceber essas questões
políticas, essas questões técnicas e fazer o elo entre as duas áreas. Ao longo
dos últimos 12 anos. no Ministério da Fazenda, estivemos trabalhando a
questão da transparência do gasto público e do equilíbrio das contas
públicas. Uma conta pública não pode ficar desequilibrada porque,
certamente, o contribuinte será chamado para pagar a conta amanhã. E o
mais injusto é chamar o futuro para pagar o presente. Isso é o mais injusto,
como também foi injusto buscar esse recurso anonimamente. na  sociedade,
através da inflação. Não vou poder entrar nesse tema porque o tempo não
permite. Vamos nos centrar na parte do controle. Dentro desse ambiente de
controle, alguns passos foram dados ao longo desses 12 anos no Ministério
da Fazenda. O primeiro passo, em 1985. foi acabar com o orçamento
paralelo. Todo gasto deve estar no orçamento. Não é possível haver gastos
fora do orçamento. Não são possíveis despesas extra-orça mentárias. E o
orçamento deve ser equilibrado. Já dizia Marco Túlio. 55 anos antes de
Cnsto, que o orçamento deve ser equilibrado, e o funcionário deve aprender
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a trabalhar, e não, viver por conta pública. São princípios que existem há
muitos anos. E essa transparência, esse conhecimento precisa ser utilizado
em instrumentos básicos do orçamento. A partir de 1985, o Ministério da
Fazenda procurou unificar essas questões. Tudo será orçamentário. Isso foi
antes da Constituição. A Constituição de 1988 facilitou esse processo e
clareou mais a importância do orçamento. Depois tivemos a criação da
Secretaria do Tesouro, uma instituição responsável por dar transparência ao
gasto público e equilibrar as contas, buscar origem e destino para as contas
públicas. Depois disso, na mesma linha, tivemos a valorização da
contabilidade como base da informação. Ela é a base de toda informação,
mas tem de ser rápida e gerencial. Caso contrário, não tem utilidade; a
informação tem de ser correta e rápida para ser útil. Tínhamos muita
dificuldade para ter informação rápida, embora os princípios da contabilidade
e a formação de nossos contabilistas levassem à busca da correção, mas no
tempo errado. Então tínhamos balanços atrasados, informações imprecisas e
em momento errado. Veio o SIAFI, o instrumento para agilizar o processo da
informação. Então. a partir de 1985, a criação do Tesouro, a unificação
orçamentária, a criação do SIAFI, a conta única foram instrumentos que, ao
longo do tempo, vieram trazer a informação precisa e rápida. Hoje, outros
países do mundo procuram copiar o Brasil na área pública. Ficam admirados
de que o Brasil, com tantos problemas, tenha conseguido resolver o
problema da informação orçamentária financeira, orçamentária e contábil.
Tudo por causa do SIAFI. Mas não se resolveram ainda as questões básicas
do equilíbrio e da gerência. As informações contábeis foram basicamente
orçamentárias, financeiras e patrimoniais. Mas precisamos trabalhar a
contabtidade para o pulo seguinte, que é a gerência. que, além de ser rápida,
precisa ter filosofia e estrutura diferentes das que se referem à contabilidade
orçamentária. É o que estamos fazendo hoje no Ministério da Fazenda.

Até 1994, tivemos um avanço muito grande no controle financeiro do
orçamento e na transparência do gasto. Depois, tivemos duas CPts, que
vieram mostrar que alguma coisa estava errada por trás do gasto, mas
existia a informação.

Tivemos a CPI do Governo Coilor. a CPI do orçamento. Mas não tenham
dúvidas, se não fosse o SIAFI e o sistema bancário, as apurações não teriam
sido tão rápidas. Mas a sociedade pergunta o seguinte: e daí? Foi rápido,
mas, e daí, qual foi o resultado?

A partir das duas CPIs, começamos a trabalhar com uma outra filosofia,
que é antiga, mas que não era muito praticada no Brasil: trabalhar na
prevenção. A sociedade se questiona: o que estão fazendo com o meu
dinheiro? Será que estão gerenciando direito? Será que não estão me
roubando? Se alguém paga imposto e sente que ele não é bem aplicado,
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reage ao pagá-lo. E aquele que não paga imposto se justifica: eu não pago,
mas também não me roubam. Ai, fica uma luta intensa entre arrecadar e
recolher, porque não há sinal claro de boa aplicação do recurso.

As duas CPIs - a CPI do orçamento e a CPI do Governo Colior - alertaram
para a questão do controle, a qual estava centrada no seguinte princípio:
trabalhamos muito pelo controle "ex pos!", trabalhamos muito no controle
depois do fato consumado, ou seja, depois que roubam é que se busca
fechar a porta. Mas trabalhamos pouco pela prevenção. Depois do fato
ocorrido, temos aí tribunais de contas, assembléias, ministério público e
policia tentando buscar lá fora quem levou o dinheiro. E antes do fato que
precisamos agir, ter controle interno: não podemos fazer com a gestão do
gasto público como fazemos com a saúde: cuidar do hospital. Temos que
cuidar da saúde, e não da doença. Se cuidássemos da saúde, não existiria o
doente. Não cuidando da saúde, é preciso cuidar da doença. e a doença já
aconteceu. Então. os fatos preventivos não eram bem trabalhados.

Nunca vi ninguém dizer assim: a partir de hoje eu vou roubar, ou a partir
de hoje não roubo mais. Nunca vi isso. As pessoas têm atitudes corretas e
erradas. São formas de conduta que alguém tem que medir com o tempo.
Como na saúde: se o indivíduo começa a fumar demais, comer demais, ter
três famílias, salário baixo, apertar mais o orçamento, pacote e tudo o mais,
é enfarte na certa.

Assim como as atitudes levam a um resultado, também no controle isso
acontece. O bom gestor tem sintomas, o mau gestor também tem sintomas.
Se há um mau gestor por falta de conhecimento, também há um mau gestor
por conhecimento demais. Então, ambos são perigosos. E possível ajudar o
bom gestor, aquele que tem boas intenções, mas o que tem más intenções
não quer ajuda.

Então, o controle interno precisa estar presente. vendo esses sintomas,
essas atitudes. auxiliando na boa gestão. Foi isso que fizemos a partir de
1994. separando as funções do Tesouro das funções da Secretaria Federal
de Controle. O Tesouro ficou responsável pelas finanças e pelo equilíbrio
das contas públicas. Ele deve dizer para a sociedade quanto arrecada,
quanto gasta e lutar para que a despesa tenha uma receita equivalente e que
seja compatível no tempo. E a Secretaria Federal de Controle ficou
responsável pela gestão dos recursos públicos, dizer como é que se gasta e
se se gasta bem. O que estamos fazendo com esse dinheiro? Como, por
exemplo, no caso da arrecadação da CPMF: o que se fez com o dinheiro? O
que se fez, e não quanto se gastou.

Aí entramos num processo que se relaciona com a discussão do Projeto de
Lei n° 135, que trata do que fazemos com o dinheiro do povo. Os nossos
orçamentos são financeiros, eles não têm parte física. temos ( ... ) temos
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detalhes de orçamentos financeiros, crédito suplementar, créditos adicionais
financeiros, mas não temos metas físicas claras, indicadores e beneficiários
corretamente identificados.

Então, é mais importante saber o que fazer do que como fazer. Aí é que
está a questão do controle, que também tem que entrar na área física,
porque na área financeira os instrumentos foram criados. A própria
contabilidade se especializou em materializar o financeiro, mas não temos
uma instituição materializando o físico.

Então, a partir de 1994, separamos o controle em dois grandes blocos. As
finanças com o Tesouro, e gestão e programa de governo com a secretaria
federal. Dentro do contorno, criamos dois eixos. O controle da ação de
governo e o controle da gestão de governo. Isso é importantíssimo. SÓ isso
dá um seminário. Separamos fiscalizar de auditar. Qual a direrença entre os
dois? A diferença é o objetivo. Dentro do acompanhamento de programa de
governo, queremos saber o que propõe aquele programa e como ele se
materializa em seus projetos, se ele funciona. Já a gestão, não. Queremos
saber se o gestor é bom, eficiente, econômico e se cumpre a norma. Então
separamos a secretaria em dois blocos: a auditoria, que avalia a gestão - se
ela é eficaz e eficiente, se cumpre a norma, se está bem organizada - e
emite um relatório avaliando a gestão, que vai a julgamento no tribunal; a
outra área subsidia a auditoria, acompanha programas, porque, certamente,
para avaliar a gestão, precisamos acompanhar os seus programas e avaliar
como está a sua estrutura. Só que na área federal temos uma peculiaridade.
Os programas de governo não são executados pelo Governo Federal, são
executados pelo Estado e pelos municípios. Então, para nós, acompanhar
programas de governo é ir atrás do objetivo final de um projeto, esteja ele
onde estiver, no Estado, no município, numa organização social ou numa
entidade privada. Queremos ver o resultado efetivo do programa de
governo. Chamamos isso de acompanhamento de programa em nível de
Brasília, em nível de Estado e de município. São duas linhas de
pensamento. Acompanhar um programa significa acompanhar qual é o seu
objetivo, quais são os seus instrumentos, como eles se organizam e como se
executam. A fiscalização seria o teste de São Tomé: verificar se de fato o
programa funciona. Não é verificar se o Prefeito agiu corretamente. Aí temos
que observar a legislação. Temos de separar os dois enfoques na legislação,
e é o que eu abordarei no final da minha palestra. Temos essa visão
funcional programática e a visão gerencial. A gerencial está na
contabilidade, está na ação do dirigente. A funcional e programática está nos
resultados que se espera dela. Então, essa organização da secretaria é uma
delegacia em cada Estado, uma secretaria em cada ministério e um órgão
central, hoje localizado no Ministério da Fazenda, para atender a todos os
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ministérios. A outra questão é como o Governo se dispõe a executar
programas de governo. A política de governo hoje é a descentralização. Aí
está a grande questão. Descentralização não é delegação de competência, é
descentralização. O programa tem que ser executado pela ponta, seja
escola, Prefeitura e escola, o que for, o mais próximo do objeto que se quer
atingir. A descentralização tem que vir junto com um aumento de
responsabilidade dos órgãos de fiscalização. Isso nos afeta, porque
queremos acompanhar um programa de governo e um projeto na Prefeitura.
A função do Tribunal de Contas e do Ministério Público é verificar a forma, a
legalidade e a gestão do Prefeito. No ano passado, visitamos 1.100
Prefeituras. Quando fazemos isso, é para verificar o programa, a meta, o
objeto. Queremos ver se de fato há merenda para o aluno. Agora, se foi feita
ou não uma licitação, isso é uma questão para o Tribunal de Contas do
Estado, para o Ministério Público. ou de gestão própria da sociedade local.

Nesse ponto, trazemos para discussão um ponto polêmico e fundamental:
temos de organizar programas de governo transparentes: temos de fazer
com que a sociedade participe da fiscalização do gasto público, porque é ela
que paga e que vai ser beneficiada. Estamos falando do controle social. O
controle social é fundamental em todos os projetos que afetam diretamente a
sociedade. E por isso que os programas de governo estão sendo
repensados. O controle social, nesse caso, é a participação da associação de
pais e mestres na manutenção da escola e o Governo dizendo: contribuo
com tanto para essa escola; verifiquem se o gasto é verdadeiro, ao invés de
formar um processo burocrático e mandar para julgamento no órgão central.

Então, a descentralização, a participação da comunidade diretamente
ligada ao programa. faz parte de uma política de governo. De nossa parte,
temos de ajustar a legislação, ajustar as normas e os modelos, para que isso
seja efetivamente executado. E nessa linha que a Secretaria Federal de
Controle vem trabalhando hoje: ajustando os programas de governo junto
aos ministérios. para que eles tenham transparência, para que eles definam
responsabilidades, indicadores e metas e para que sejam executados de
forma descentralizada, com a participação social. Em segundo lugar. temos
agido acompanhando esses programas, fazendo testes de fiscalização local:
em terceiro lugar, verificamos, na ponta, se de fato isso acontece. Foi aí que
surgiram as grandes questões. Ao verificar na ponta, temos de entender que
grande parte da legislação ainda não se adequou a essa filosofia; ainda há
muita burocracia. Com isso, o que acontece é que o dirigente, na ponta,
sente-se cerceado, porque a legislação orçamentária, a burocracia, faz com
que ele não consiga executar o programa com eficiência e eficácia. Vou dar
o exemplo do resto a pagar - meu sonho é acabar com esse resto a pagar,
mas isso não está no projeto. 0 resto a pagar no Governo Federal atrapalha
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a execução do Prefeito, porque ele é uma despesa fictícia do ano passado,
obrigatória no ano seguinte, e o tempo de execução é sempre incompatível
com a obra, a licitação, a legislação, o orçamento e tudo o mais. Isso leva o
Prefeito a uma inadimplência natural ou a justificar o erro.

Então, essas questões contribuem também para a melhoria das normas e
das leis e para o assessoramento. A maioria não é corrupta, não; a maioria é
boa. Mas quem aparece na midia são só os corruptos. Assim, os bons
pagam pelos maus. Na área federal, temos um universo de 12% de
irregularidades. Se 12% estão irregulares, 88% estão regulares. Na
Prefeitura, temos 17% de irregularidade. Quer dizer, 83% são bons. E por
que não dar apoio a eles, que ficam sujeitos à utilização de terceiros, sem
saber a quem recorrer e com amarrações maiores do que as necessárias
para uma boa gestão?

Nessa visão de controle, as grandes questões que se colocam são as que
se seguem. Qual é a abrangência do controle? A Constituição, em seus
capítulos 70 e 74, define controle como auditoria, auditoria de programas e
auditoria de gestão; não toca na contabilidade. Na área federal, estamos
vivendo um drama, porque já trabalhávamos com uma filosofia de controle
integrando três grandes áreas: a programação financeira, a contabilidade e a
auditoria. Agora, estamos em um impasse. A Constituição tratou o controle
apenas como auditoria: o Executivo já trata o controle como contabilidade,
finanças e auditoria. O Projeto de Lei n° 135 vai ter de resolver isso. Então,
essa polêmica, por si só, afeta a organização do sistema de controle interno:
afeta os órgãos internos.

A outra questão é a integração dos controles. Temos de ter uma integração
entre os poderes e entre os controles - o controle federal, o controle
municipal, o controle estadual e o controle da sociedade. Temos de ter uma
integração porque o controle deve ser exercido independentemente de quem
o faça. Hoje, temos convênios com nove Tribunais de Contas de Estados,
pois entendemos que, se fiscalizamos uma Prefeitura, temos a obrigação de
repassar ao Tribunal de Contas do Estado a parte que lhe interessa.

Conseguimos aquela lei que definiu que toda transferência para a
Prefeitura seja informada à Assembléia. Esse é um ponto de controle. Nós
informamos à Assembléia o que transferimos, e o Prefeito informa também à
Assembléia o que recebeu. Pelo menos, não existe mais o problema daquele
dinheiro que não chega. Se ele não chegar, já acusou. Temos também a
transparência para a sociedade local. Diz na "Voz do Brasil": "Estão
mandando dinheiro para a merenda do município tal". O povo de lá reage se
não chegar o dinheiro nesse município. Esperamos que, no projeto de lei,
seja mantido aquele artigo da própria Prefeitura de se dar transparência e de
se colocar as contas públicas à disposição da sociedade local, num
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determinado período de tempo. Ou seja, nós não somos donos do dinheiro.
Temos que prestar contas, e o controle interno ajuda na formação da
prestação de contas. O político tem que prestar contas, porque, afinal, ele é
eleito pelo povo, e as contas devem ser prestadas a ele. Então, nesse
contexto, a importância que vemos no controle interno é que ele está no
meio da máquina pública, colaborando para eficácia das normas, das ações
e, depois, auxiliando os tribunais nessa ação integrada de controle, para que
o Tribunal não tenha que fazer auditoria operacional. Nós fazemos a
operacional, e ele faz o julgamento.

Ai entra outra questão: defendemos que, para o Tribunal, só devem ir as
contas erradas. Hoje, as contas certas têm de ir para o Tribunal. Eu nunca vi,
em outro lugar do Pais e do mundo, ir para julgamento o honesto e o certo.
Aqui, para julgamento. vai até o honesto e o certo. Para o Tribunal, deveriam
ir os errados. Os certos ficam no controle interno. Então. outra proposta
polêmica é a seguinte: caberia ao controle interno, ao fazer o parecer ou o
relatório de auditoria, arquivar aqueles corretos. Estaríamos dando ao gestor,
isso sim, um certificado de bom gestor. Aí fora falam na ISO 9000.
Teríamos, então, a ISO Controle, e o bom gestor o receberia. "Está aqui,
gestor, meus parabéns, você foi um bom gestor". Hoje, isso não ocorre, eles
aguardam para ser julgados. Isso não está certo. Então, para julgamento
deveria ir o errado, e o certo deveria ser premiado. Agora, se o controle não
é correto, aquele que o exerce deve ser punido, porque temos todos que
cumprir as nossas leis.

Então, nessa visão rápida sobre o papel do controle interno, vejo
fundamental importância no assessoramento aos dirigentes e, por isso.
mudamos a filosofia do controle interno federal, dando a ele uma outra
missão. A missão do controle é zelar pela boa e regular aplicação do recurso
público. Zelar significa apoiar a fazer certo, ajudar a fazê-lo e fazer, porque
também não é certo não fazer. Ou seja, ajudar a fazer certo. E o fazer certo.
às vezes, leva até à mudança da legislação que está impedindo uma boa
gestão. Está no seio do próprio Executivo ajudar a desempenhar melhor as
tarefas e apoiar o controle externo, dando a ele informações, transparências
e integração de ações, porque, afinal de contas, os recursos são escassos.

No nível do projeto de lei, conseguimos vários artigos junto ao Deputado
Augusto Viveiros. São vários artigos, e gostaria de nominá-los para que
vocês ajudassem a preservá-los. Vou dizer o objetivo deles. Agora, um deles
nós não conseguimos e vou dizer qual. Estarei, também, depois, à
disposição de vocês que vão trabalhar nos debates internos, para esclarecer
melhor as dúvidas, porque o tempo aqui será curto. A nossa visão ali é que o
projeto de lei deve ser mais simples, pois está muito detalhado. O projeto de
lei complementar não deve fazer o que fez a lei. A Lei n° 4.320 é uma das
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melhores leis que já surgiu em todos os tempos. Cuidado para não piorar,
porque uma lei que conseguiu ultrapassar 30 anos com regimes diferentes,
num País em que a Constituição não durou cinco anos, é uma lei que teve o
seu mérito. Então, não podemos fazer uma lei para durar somente dez anos.
Temos que fazer uma lei para o próximo século. E o século a que me refiro é
o outro, e não esse que termina daqui a dois anos. Ou seja, uma lei de
princípios, e não um lei de forma. Então, penso que a nossa proposta está
muito detalhada. Ela precisa ser simplificada na sua forma e valorizada no
seu conteúdo, como princípio do orçamento, do planejamento, da
contabilidade e princípios gerais que afetam a União, os Estados e os
municípios de forma específica. As vezes, para a União, é de um jeito, para
o Estado, de outro e, para o município, de outro ainda. Então, achamos que
ela pode ser simplificada. Há muito detalhe.

Segundo. deveríamos ter um órgão - aí falando pelo lado do poder interno
- de contabilidade que fosse o responsável por dar forma a essa lei e que
pudesse detalhar aquilo que a lei deu como principio básico. Temos o
exemplo dos balanços. Não preciso dizer como o balanço deve ser feito.
Tenho de dizer qual é o seu princípio, o que ele quer dizer. A forma deixa
que o órgão responsável pelo balanço da União, dos Estados e municípios
discipline o seu conteúdo, a sua forma, para que todos procedam melhor
para somar as contas do País. E aí estaria o órgão do Poder Executivo, hoje
responsável pelas contas nacionais junto com o IBGE, definindo forma.
Então, as questões importantes da lei devem ser simples na sua forma e
profundas no seu conteúdo.

Terceiro, eleger um responsável para ser a instãncia seguinte do detalhe
da forma da lei. Agora, temos uns pontos importantes de controle interno.
Pontos importantes do controle interno seriam os seguintes: a
descentralização como filosofia e prática: a responsabilidade dos Estados e
municípios em controlar os seus gastos unindo seus objetivos. Hoje a União
faz um convênio com o município e vai buscar as contas do Prefeito. Mas,
na verdade, deveria buscar com o Prefeito o resultado do convênio, e as
contas deveriam ser tomadas pelo Tribunal de Contas dos Estados e
municípios.

Quarto, organizar as estruturas para que tenham competência na execução
do gasto. Quem não tem um setor contábil organizado não deve ter poder de
gasto, porque, se alguém quer gastar, que se organize, porque o contribuinte
não aceita deixar o dinheiro na mão de qualquer um. Então, a organização
do sistema contábil, a documentação contábil, a transparência do sistema
contábil devem estar explícitas na lei como princípio básico.

Por último, na parte conceitual, o orçamento tem que ser equilibrado.
Marco Túlio dizia isso 55 anos antes de Cristo, e nós estamos pagando o
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preço até hoje. com pacotes e mais pacotes. por orçamentos
desequilibrados. E desequilibrado não é um princípio só de origem. E
origem, meio e fim. Não basta começar o ano equilibrado: receita e despesa
prevista igual à arrecadada. ou prevista e autorizada. E preciso que o ano
termine também equilibrado. E aí temos uma disfunção terrível do
orçamento: os famosos restos a pagar. Restos a pagar que não são restos,
porque não há produto por trás deles. São fictícias aquelas despesas.
Aproveita-se o orçamento para incluí-ias novamente no ano seguinte, e aí
criam-se despesas, fazem-se convênios, mas não há produto por trás. Se
não pode ser naquele ano, passa-se para o ano seguinte.

Tem de haver resto a pagar se existe dinheiro. Se não tenho dinheiro, não
posso ler resto a pagar. Essa é uma questão futura de como usar o novo
orçamento. Hoje, estamos pagando restos a pagar do ano passado com
receita deste ano. Isso é uma ficção e, em termos de orçamento, uma
quebra de princípios. Então, entendemos que o orçamento tem que ser
equilibrado. Não podemos assumir um gasto efetivo para uma receita
fictícia. E alguns Estados e municípios estão aí com restos a pagar que só
vão terminar no ano 2005. Isso é um absurdo. Como diz o Bóns: "E uma
vergonha".

Muito obrigado a todos. Estou à disposição dos senhores para as questões
mais detalhadas. (-Palmas.)

Palavras do Sr. Vítor Vieira dos Santos
O Sr. Presidente (Deputado Péricles Ferreira) - Senhoras e Senhores,

demais componentes da Mesa. agradecemos a honra de poder coordenar o
segmento dos trabalhos desta manhã. Passaremos, a seguir, a palavra aos
senhores debatedores. iniciando pelo ilustre Presidente da FEMAM. Sr. Vítor
Vieira dos Santos, que disporá de até 15 minutos para o seu
pronunciamento. Com a palavra, o Sr. Vitor Vieira dos Santos.

O Sr. Vitor Vieira dos Santos - Caro Deputado Péncles Ferreira, em nome
de quem cumprimento todos os Deputados que se encontram presentes,
cumprimento principalmente a Assembléia Legislativa de Minas Gerais pela
iniciativa de debater um projeto que influirá decisivamente na gestão pública

c	em Minas Gerais, nas três esferas de Governo.
Acho que foi um pouco de ousadia convidar uma pessoa que não é

profissional da área de orçamento e que foi Prefeito de uma pequena
li)	comunidade de Minas Gerais, com apenas 12 mil habitantes. Acho
o	importante, porém, que venhamos aqui mostrar nossa preocupação com um
o projeto de lei bastante extenso e difícil - na minha visão de ex-Prefeito de

pequeno município - de ser assimilado dentro de toda a organização política
nacional, principalmente em alguns pontos que pudemos ouvir neste
Plenário na noite de ontem e que estão sendo reforçados nesta manhã.
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Havia começado minhas anotações, anteriormente ao dia de ontem,

dizendo que precisamos ter bastante clareza quanto ao destino dos recursos
que são colocados na mão do Governo para a gestão pública.

Nós, como cidadãos, precisamos que o retomo das ações de Governo
sejam ações que beneficiam o público. E isso, para mim, é o início da
distorção e do fracasso da administração pública no Brasil. Hoje estamos
muito mais atendendo ao corporativismo - e falo claro de empreiteiros,
banqueiros e grupos que buscam recurso público de qualquer forma para se
beneficiar estruturalmente - que à sociedade como um todo.

Se queremos um projeto de lei que atenda à transparência e à nitidez da
aplicação de recursos públicos, ele deve ser simplificado ao máximo, para
que qualquer cidadão consiga saber que direitos tem de cobrar a ação
pública. Enfim, que tipo de transparência vamos dar, através dessa lei, ao
cidadão comum? Essa é a grande questão a ser discutida e encaminhada
como sugestão ao Congresso. Se eu, como cidadão que tem curso superior
e foi Prefeito de uma comunidade com relativo sucesso, não consegui
interpretar o projeto de lei. como fica o cidadão comum perante um projeto
desse tipo?

No Brasil, cada vez que se fala em edição de lei, eu, como cidadão, tremo,
porque sou obrigado a obedecer a uma legislação que, desde a época do
Império, ainda não foi revogada. A cada passo, somos ameaçados por leis
que ainda estão em vigor, vindas, a maioria delas, de regime de exceção, e
que nós, pretensamente, querendo exercer a democracia, não fomos
capazes ainda de extirpar da nossa vida.

Um problema sério que temos até hoje é a legislação trabalhista, que veio
do regime francamente ditatorial, que impede, a meu ver, a perfeita relação
entre trabalhador e patrão, e que impede que a gestão das empresas
privadas ou a gestão do trabalho sejam levadas a um bom termo neste Pais.

Temos uma parafemália de direitos e temos baixos salários. Tudo isso em
conseqüência de uma cultura velha, de um costume de não depurar os
instrumentos legais à medida que vamos trabalhando com eles, de não tirar
a carga anterior que, muitas vezes, impede a perfeita visão do que
pretendemos como sociedade.

Ontem foi colocado aqui que o resultado da eficiência da administração
está ligado principalmente ao custeio e não ao investimento. Concordo. Em
qualquer empresa, seja ela pública ou privada, e mesmo na gestão pública, a
maior parte das despesas e do dispêndio de recursos está realmente no
custeio. Precisamos, no entanto, nos lembrar de que, à medida que
sacrificamos a capacidade de investimento, quer da empresa, quer da
administração pública, não temos como andar para a frente. Estaremos
custeando a estrutura que está aí.
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Estão ai as estradas. que são uma responsabilidade dos governos como
um todo, deteriorando-se a olhos vistos. Pouco nos empenhamos no sentido
de fazer novo investimento, mas também não temos condição de cuidar
daquilo que existe como investimento anterior, dando uma manutenção
adequada.

Todos que saem às ruas sabem que temos uma alta capacidade de não
cuidar daquilo em que investimos, porque todos os nossos investimentos são
feitos aos trancos, sem nenhuma coordenação das atividades de gestão
pública e nenhuma coordenação entre as diversas esferas de Governo.

Acho também que esse instrumento que pretende garantir maior
participação à comunidade deve vir atrelado. E isso nós vimos ontem. Nos
Estados Unidos a peça orçamentária é produzida pelo Legislativo e não pelo
Executivo. Devemos caminhar para isso, porque o Parlamento não tem
nenhuma razão de ser se não produzir a peça. Tudo bem, mas eu tenho a
minha visão de município.

Quero dizer que não imagino como os municípios podem se organizar
melhor. Se for valer o que o Tribunal de Contas da União pretende e o que o
IBGE emitiu em nível de censo, teremos em Minas Gerais, de 856
municípios, acima de 600 municípios com um pouco mais de R$60.000.00
por mês de FPM. Essa é a arrecadação básica.

Como estruturar um município para fazer um orçamento, descendo a
detalhes de projetos, para um acompanhamento nítido e claro? Como
organizar a comunidade para eleger quais são suas prioridades, se um
município com esse nível de arrecadação mal pode cuidar da sua
estruturação básica administrativa? Pouca capacidade de investimento ele
teria. Se não temos capacidade de investimento, não vejo sentido em gastá-
lo em custeio nem em existir município.

A primeira coisa da qual devemos nos conscientizar é que não adianta nos
confrontarmos com os Estados Unidos e a Alemanha se não confrontarmos
todos os outros parâmetros e, eventualmente. nos transformarmos em
alemães para dar maior valor à cidade onde vivemos, ao município, que é a
peça mais importante que o alemão teve para se reerguer após a guerra,
uma guerra que dizimou o país mas não dizimou a capacidade de
organização do cidadão em coletividade. Apesar de uma economia central
falida, os municípios puderam se organizar e, a partir daí, reerguer a nação.

Não vejo como os municípios, tendo 16% da renda pública mal distribuída
como está - quando confrontamos a renda do mais pobre com o mais rico, a
relação é de um para trinta vezes -, poderão se organizar para atender
adequadamente e transparentemente, cumprindo toda essa parafemália
legal. Como um Prefeito pode sair de uma Prefeitura e não ser apedrejado?

Acho que essas discussões não podem ser feitas isoladamente. Temos que
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fazer isso "vis-à-vis' dos recursos disponíveis, principalmente lembrando que
a sociedade e nós, como parte dela, estamos cobrando a cada dia do nosso
Prefeito, do nosso Governador, do nosso Presidente, dos nossos Deputados
e Vereadores mais eficiência ao tratar da coisa pública. Esse é o nó que se
apresenta nesse projeto de lei que pretende levar ao município, a mais de
600 municípios, ou seja, municípios de até 12 mil habitantes, um
ordenamento com mais cobrança dos gestores públicos de como fazer
orçamento, como exercer a ação pública e como controlar.

Como viabilizar isso? E preciso que quem trabalha nessa discussão aqui
pense em uma solução, antevendo a possibilidade de edição dessa lei, para
tentar perceber como isso vai funcionar nos municípios. Se temos 27%, ou
235 municípios, em situação de exceção, não é porque o Prefeito pretendeu
estar na situação de exceção, é porque os recursos são transferidos a ele de
maneira inoportuna e inadequada, e o Prefeito nunca pode dizer não. Ele
tem suas prioridades, mas não são as que estão lá em cima ou as
disponibilidades que. eventualmente, são colocadas no prato oferecido aos
Prefeitos. Sob a pressão da comunidade - o melhor instrumento de
verificação da eficiência da administração é o acompanhamento físico da
comunidade -, para o Prefeito, dizer 'não" é muito difícil. Mas depois incorre
no erro, no desvio de recursos, não necessariamente em beneficio próprio,
mas para outras atividades que ele julga mais importantes. E até, premido
pela comunidade, se coloca na condição de gestor, praticando um ato
aparentemente ilegal que, no entender da comunidade, é um ato correto.

Acho que 27% é um número bastante baixo, devido às condições em que o
Prefeito é colocado diante do Estado e da União. Construir hoje um
instrumento transparente, com a participação da sociedade, exige, antes de
mais nada, que pelo menos se tente fazê-lo a partir dos municípios, ou seja,
a primeira instância da organização política. Não é a administração de bairro
ou a associação de bairro. Oficialmente, pela Constituição, são os
municípios, as Prefeituras e as Câmaras Municipais. Então, que pelo menos
se tente fazer uma lei que mostre não a intenção de centralizar, fazendo as
opções de cima para baixo, mas a intenção de recolher as opções de baixo
para cima, de acordo com o sentimento dos municípios, a demanda do
cidadão junto ao município, para melhor atender a comunidade.

Ontem mesmo, estávamos discutindo as perdas eventuais que temos tido
nas audiências públicas, mas, a meu ver, é preciso olharmos as perdas a fim
de superá-las, e vamos, principalmente, verificar os ganhos que as
audiências públicas promovidas pela Assembléia Legislativa têm
possibilitado até para a construção de um orçamento que fique mais dentro
daquilo que o cidadão comum do interior pretende. Apesar do aparente
fracasso na distribuição de recursos entre os municípios, este ano, tivemos
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ganhos importantíssimos. Em Salinas, por exemplo, pudemos ver a
quantidade de emendas apresentadas para a construção de açudes - já
haviam sido colocadas na audiência anterior -, que possibilitaram ao Estado
ter hoje um programa de atendimento à construção de açudes naquela
região. Acho que esse tipo de instrumento precisa ser fortalecido cada vez
mais.

O Congresso Nacional, ao editar essa lei, precisa pensar em como vai ser
realizada essa audiência para conhecer o que a comunidade e o cidadão
comum entendem que deva ser feito em seu favor, correndo-se até o risco
de que o número de emendas, como aconteceu na Assembléia, supere, e
muito, o orçamento da própria União, pois no início as demandas são muitas
e, quando forem explicitadas, às vezes em duplicidade, poderão apresentar
números fantásticos diante da possibilidade de atendimento do Estado.

Sabemos que os recursos são finitos. Mas, de um lado. vemos as pressões
em busca dos recursos públicos, e. de outro lado, o Governo tenta. como
ficou evidente no pacote de ontem, encontrar novos recursos para cobrir o
déficit. Acho que temos de caminhar para alguma coisa que evite o
endividamento público. Acho que o gestor público deve trabalhar com muito
mais preocupação que um assalariado, o que foi colocado ontem pelo
Ministro Malan. Não deve buscar recursos financeiros para subsidiar a
despesa do dia-a-dia. O custeio deve ser feito, sim, com os recursos
possíveis do caixa, e não, com recursos financeiros.

Estamos diante de um problema sério e temos de trabalhar essa questão,
ao falarmos em orçamento. Como limitar a capacidade do Estado de ir ao
mercado buscar recursos? Trata-se de um impeditivo claro e flagrante para
levar a economia para diante. Ao mesmo tempo. é um subterfúgio para que
o Estado gaste mais do que recebe. Essas coisas precisam ser
definitivamente clareadas. No meu entendimento, até pedindo desculpas,
porque não sou técnico no assunto. Há muita preocupação em como prender
o ladrão, mas não há a intenção de evitar que os desvios ocorram, por meio
de instrumento que realmente possa impedir a busca de recursos além
daquilo que está previsto no orçamento ou na arrecadação. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Migues Martini
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a participação do Dr. Vítor

Vieira dos Santos. Com a palavra, o segundo debatedor deste segmento,
Deputado Miguel Martini, Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira desta Assembléia.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Deputado Péncles Ferreira,
coordenador deste debate, por meio de quem cumprimento os demais
componentes desta Mesa, senhoras e senhores, enquanto o nosso
companheiro acabava de falar da necessidade da simplificação do
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orçamento, lembrei-me do seguinte: há 15 dias, estava no vale do
Jequitinhonha, reunido com a comunidade, debatendo uma série de
questões, e indaguei por que o Prefeito de determinado município não havia
usado um certo convênio que garantia recursos. O munícipe disse-me que o
Prefeito não queria usar o convênio porque prestar contas dá um grande
trabalho. A preocupação com a prestação de contas e com a complexidade
do convênio faz realmente com que esse Prefeito não assine nenhum
convênio.

Se quisermos avançar, a palavra de ordem deve ser simplificação. Não
posso falar em transparência, se não simplifico. Sou também Vice-
Presidente da União das Assembléias do Brasil - UNALE - e tenho visitado
muitos Estados. Em época de se votar o orçamento, no mês de dezembro,
curiosamente, pergunto a muitos Deputados qual é a previsão do orçamento
de seu Estado. Geralmente, respondem-me que não sabem. No entanto, o
orçamento já está há mais de 30 dias no Legislativo, e os Deputados não
sabem responder a essa pergunta. O orçamento, realmente, é complexo.

Se pegarmos o orçamento de Minas Gerais, vamos ter uma ilusão
fantástica. Começamos com cerca de R$7.000.000.000,00 e já estamos em
R$15.200.000.000,00. Parece até que o Estado de Minas Gerais fez um
milagre econômico. Se um orçamento desses chegar às mãos do
contribuinte, ao lê-lo, este vai achar que estamos num paraíso. O País está
crescendo 2%, 3%, 4%, 5%, a duras penas, e nós crescemos 100%. Mas é
tudo irreal.

Recentemente, um jornalista, ao entrevistar-me, pediu-me para explicar o
seguinte: pelas contas dele, o Governo gasta 45% com saúde, 82% com
pessoal e ainda faz investimentos. Como chego a esses números? Na
verdade, o orçamento é de uma complexidade total. Se quisermos que a
sociedade o controle cada vez mais, temos que dar-lhe instrumentos de
controle. E isso chama-se simplificação. Não se elimina a tecnicidade
necessária para o orçamento. Sabemos que deve haver aqueles
instrumentos contábeis e a legislação. Mas podemos traduzir isso numa
linguagem mais clara. Na Comissão de Fiscalização -Financeira e
Orçamentária, temos um boletim que colocamos à disposição dos
parlamentares e da sociedade, numa linguagem que qualquer leigo pode
entender. Naquele em que há alguma complexidade, há uma notinha
explicativa. Devemos ter a capacidade de simplificar e traduzir. Diz o próprio
PLC que devemos traduzir em uma linguagem acessível à sociedade. Isso
não elimina a tecnicidade necessária para o orçamento, mas devemos saber
traduzir e colocar na mão da sociedade esse instrumento, senão vamos
continuar falando que queremos o controle, mas não permitimos que ele seja
feito. Os Prefeitos do interior, como bem disse o nosso ex-Prefeito, não têm
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a mínima idéia do que seja orçamento. Ficam sujeitos a contratar um técnico
que vai cumprir a lei, mas completamente fora da realidade.

Nessa questão dos restos a pagar. cometemos uma mágica. Chegamos ao
final do ano passado com um bilhão e tanto de déficit. mas começamos este
ano como se não tivéssemos problema nenhum. Está tudo zerado. O um
bilhão sumiu. Para onde foi? Não sei. Quem pega o orçamento diz que este
Estado é maravilhoso, mas essa não é a realidade. Teremos de ser capazes
de falar de realidade. O raciocínio que o Léo faz aqui é interessante, porque
é possível manter aquela escrita. Você cria uma fundação, por exemplo, e
resolve o seu problema com a Lei Rita Camata e com outras leis. Você
passa de um para outro e aumenta a arrecadação duas, três vezes. E
possível, também, retirarmos esse excesso, para que aquele que pega o
orçamento saiba lê-lo. Essa lei manda que se faça a mesma coisa. O registro
está aqui: de um passou para o outro, foi receita de um. foi despesa do
outro. Mas eu posso expurgar isso, senão vou continuar falando de
irrealidade. Daqui a pouco. o nosso orçamento em Minas vai chegar em
R$30.000.000.000.00 e não vai mudar nada. O crescimento vai cair um
pouquinho. Vamos aumentar. No próximo orçamento, vamos chegar a
R$20.000.000.000.00, enquanto a economia começa a declinar com esse
pacote implantado pelo rei.

Mas falar sobre controle interno e externo significa trazer a debate
disposições consagradas nos arts. 71 e 74 da Constituição da República.
Determina o art. 71 que o controle externo estará a cargo do Congresso
Nacional, que o exercerá com o auxilio do Tribunal de Contas da União.

A norma é fiel às origens do Legislativo moderno e à necessidade
fundamental que determinou o surgimento e a consolidação dessa instituição
política. De fato, o parlamento originou-se no século XIII. nos primórdios do
desenvolvimento do regime representativo na Grã-Bretanha. Foi instituído
como instrumento para limitar o poder que a monarquia detinha de impor
tributos e obrigações com o consentimento de poucos ou de ninguém. No
ano de 1215, ao final de uma contenda entre a Coroa, os barões e a Igreja.
João Sem Terra foi obrigado a conceder a famosa Magna Carta. Uma
disposição essencial do documento previa que nenhuma ajuda financeira
poderia ser levantada sem o prévio consentimento do Conselho Comum do
reino.

Historicamente, portanto, a primeira função da representação popular,
aquela que determinou sua criação na modernidade, é fiscalizar, O
Legislativo, no mundo inteiro, vem buscando mecanismos que lhe permitam
exercê-la adequadamente. Para o Poder, não fazê-lo seria colocar em risco
sua própria essência e suas finalidades precipuas.

0 art. 74 prevê o controle interno, a cargo de cada órgão do Estado,
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atribuindo-lhe quatro finalidades, entre as quais a de apoiar o controle
externo no exercício de sua missão institucional. E aqui queremos fazer um
pequeno parêntese. Sem garantias de liberdade e independência para os
responsáveis por denunciar aquilo que está errado no controle interno, não
vamos ter eficiência. Ele é obrigado, pela Constituição, a denunciar o que
está errado, mas não tem nenhuma segurança e garantia. Quem fará isso? E
uma falha da lei que precisará ser corrigida. E a Constituição mesma que
exige a integração das duas formas, de tal modo que operem em harmonia e
estabeleçam uma relação de apoio em benefício da eficácia das ações
administrativas, avaliadas à luz de sua aptidão para realizar o bem comum.

O § 20 do art. 74, ao atribuir a qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato a legitimidade para denunciar irregularidades ou
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União, acena para uma terceira
modalidade de controle, que, à falta de melhor termo, poderíamos chamar
de difuso. Trata-se da fiscalização exercida diretamente pela sociedade.
Entre nós, ela ainda se dá de modo tímido. Entretanto, acreditamos que,
com o aprofundamento da consciência da cidadania por parte da população,
ela se torne cada vez mais operante.

Quero, também, concordar com o companheiro Vítor quando disse que,
neste momento, é menos importante a quantidade de recursos que serão
garantidos para aquela comunidade ou para aquela região. E muito mais
importante o despertar da consciência do cidadão de que pode discutir e
começar a tomar conhecimento de que o recurso que ele paga deve retomar
para a comunidade. Como muito bem disse, pode ser que todas aquelas
reivindicações não sejam contempladas, o que será difícil mesmo.
Precisamos aprimorar esse processo. Isso é um indicativo para os
governantes, para os homens públicos, e aquela é uma necessidade da
região que precisa ser contemplada. Para mim, o fato de começarmos a
discutir com a sociedade é mais positivo do que aqueles recursos que vamos
ou não conseguir.

Quando se fala em interação entre controles, poderíamos pensar na ação
coordenada dessas três modalidades. Visto que nem o Legislativo nem o
Executivo gozam do dom da onipresença, a atuação do cidadão é
fundamental para evitar abusos, desperdícios e, sobretudo, inépcia. Não
podemos deixar de sublinhar que essa necessidade de atuação integrada
inclui ainda o Ministério Público, como fiscal do cumprimento da lei, e o
Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do parlamento. Essa
integração deverá ocorrer não apenas no âmbito das intenções mas na
prática efetiva, com a troca constante de informações e a cooperação mútua.
Nesse aspecto, estamos avançando, já há um projeto de nossa autoria que
melhora e coloca o SIAFI Cidadão à disposição do cidadão, mesmo que ele
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ainda não saiba utilizá-lo bem. Já começa a apontar para ele que estamos
querendo disponibilizar informações, que estamos dando instrumentos para
que ele possa começar a exercer seus direitos e deveres de cidadão.

Se comparada à de outras nações, especialmente as européias, a história
da democracia no Brasil é relativamente curta. A República tem pouco mais
de 100 anos, entrecortados por momentos autoritários. Por isso, não é de se
admirar que a cultura da fiscalização não esteja ainda consolidada entre nós.

Isso se reflete em nossa legislação. O controle interno, por exemplo,
recebe diminuta atenção constitucional e legal. Está muitas vezes
pulverizado em diversos órgãos. A própria competência para exercê-lo não é
bem delimitada juridicamente. As normas brasileiras são, freqüentemente,
confusas e imprecisas. Além do mais, costumam sofrer contínuas mudanças.
Tudo isso contribui para dificultar sua execução. Muitas vezes, estabelece-se
a obrigação legal e não se estipulam as condições mínimas necessárias a
seu cumprimento, como já relatei aqui.

Uma outra coisa importante é a do tempo da ação fiscalizadora. Sob a
ótica tradicional, ela tem o seu momento forte na prestação de contas ao
parlamento. Efetiva-se, portanto, "a posteriori". quando situações de fato
estão muitas vezes consolidadas e as correções de rumos tomaram-se já
impossíveis.

Queremos ressaltar que temos avançado aqui em Minas Gerais, e até
mesmo na Assembléia não estamos apenas verificando documentos, já
temos feito diligências e vamos aumentá-las ainda mais na execução das
obras em que estão ocorrendo. Já visitamos a região do Jequitinhonha,
vamos visitar o Sul de Minas, o DER-MG e a CEMIG. Isso é fundamental,
sim. Depois que já houve o roubo, não adianta fechar as portas da nossa
casa.

Defendemos o exercício da tarefa controladora a partir do próprio
planejamento estatal. Hoje. numa economia estável, o planejamento deixou
de ser peça de ficção e transformou-se em importante mecanismo de
gerenciamento de recursos públicos. A obrigatoriedade do estabelecimento
do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos orçamentos
anuais consta no art. 165 da Constituição da República de 1985.

Numa discussão que fizemos aqui, estava definido que o PPAG iria
compreender um período de dez a doze anos. E, pelo que vi aqui, continua
com quatro anos, a menos que esteja equivocado. Penso que é uma falha.
Temos que aprender a discutir com a sociedade, a olhá-la por mais de quatro
anos. Teria de ser no mínimo por 3 períodos de governo, ou seja, doze anos.
Em Minas temos o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. E um
instrumento que temos, mas que precisa ser aprimorado. Fala-se também
que as audiências públicas vão subsidiar o PPAG. A medida que a
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sociedade começa a discutir, os políticos não precisam ficar advinhando o
que é melhor. A própria sociedade sabe dizer isso.

O que se tem que evitar é que o cumprimento dessas obrigações se tome
simples formalidade. Por outro lado, é preciso fazer com que a atividade
planejadora não se esgote em mero exercício técnico, mas se abra à
participação política. Por isso, insistimos em que as instâncias controladoras,
especialmente o Legislativo e a sociedade, tenham participação direta já na
formulação do PPAG, da LDO e da Lei Orçamentária. A experiência até
certo ponto pioneira de nossas audiências públicas regionais tem assegurado
a presença da comunidade na elaboração do orçamento anual do Estado.
Por outro lado, a participação dos parlamentares na discussão desse
orçamento tem crescido a cada sessão legislativa.

A democratização do planejamento deve ser seguida pelo
acompanhamento, por parte das instâncias controladoras, da execução das
políticas públicas. Esse acompanhamento, passo a passo. é a garantia da
racionalidade da administração, num tempo de recursos escassos em que se
deve maximizar os resultados e avaliar cada iniciativa à luz da equação
custo-beneficio.

Não podemos esconder nossa indignação diante do desperdício de
recursos em obras paralisadas. Um controle rigoroso e continuado da
execução das políticas de governo certamente contribuirá em muito para pôr
fim a tantos escândalos.

Finalmente, gostaríamos de enfatizar a importância das avaliações
periódicas dos resultados obtidos, das eventuais correções de rumos e
também de uma nova cobrança que deve ser dirigida aos governos. Não
basta ser honesto, um bom governo tem que ser também eficaz.

Concluindo, fiscalizar a gestão de recursos e acompanhar a
implementação das políticas públicas é tarefa que requer a integração
institucional das modalidades de controle, o aperfeiçoamento da legislação
pertinente e a constante capacitação técnica dos órgãos encarregados de
levá-la a cabo. O trabalho coordenado do Legislativo e do Executivo, com a
participação intensiva da sociedade, promete abrir novos horizontes para o
Estado brasileiro em termos de administração pública. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Luis Vicente Calicchio
O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do ilustre Deputado Miguel

Martini, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, e concedemos a palavra, neste momento, ao
Exmo. Sr. Auditor-Geral do Estado Luis Vicente Calicchio, que também
disporá de 15 minutos para o seu pronunciamento.

O Sr. Luís Vicente Calicchio - Sr. Presidente, senhores componentes da
Mesa, ilustres participantes deste simpósio, hoje pela manhã me indagava a
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razão pela qual estaria participando deste debate. Escutou, Osmar? Você
sabe que, de certa forma. é o responsável por isso.

Cheguei à conclusão de que trago em mim a experiência de doze anos
neste parlamento, de vinte anos de Ministério Público, e tenho uma nova
experiência como Auditor-Geral do Estado. Quando o Péricles se referiu a
esse cargo, aqui, ficou pomposo, não é? Essa é uma auditoria nova, criada
na gestão Eduardo Azeredo, e ainda estamos em fase experimental, após
três anos de execução. Em relação a isso há muita polêmica e muita briga.
Citei o Osmar justamente porque a Auditoria Contábil do Estado está a seu
cargo, pela Fazenda, mas a gente se entende muito bem e discute muito.
Muitos dos temas que estão aparecendo aqui, na experiência que fazemos
no Estado de Minas Gerais. têm sido reiteradamente discutidos em termos
de execução.

De toda essa experiência. tirei a conclusão de que o que nos trouxe a este
Plenário no dia de hoje foi uma absoluta ignorância. Exatamente a
ignorância de todo cidadão quando está frente às contas públicas. Aprendi
com meu velho pai. que me serve de exemplo de vida. uma lição muito cara.
com a qual tenho sucesso: por mais complexa que seja a contabilidade, sua
fiscalização e sua execução limitam-se a duas coisas, no sistema português:
dever e haver. A contabilidade se resume a isso, ela é elementar e simples.
As partidas dobradas, os sistemas, as modificações e as transformações são,
na maioria, busca de solução para o engodo, a mentira. Ou seja, excesso de
despesa e falta de receita. Nisso vemos a crítica feita por dentro, pelos
homens que estão encarregados da lei orçamentária, do sistema
orçamentário, de sua fiscalização e de sua execução. E o cidadão - incluindo
ai todos nós -. quando lê sobre isso, fica sem entender, como o repórter do
exemplo do Deputado Miguel Martini: se isso tem 150% de despesa, onde
está a receita para cobri-la? Ele não entende.

Diante desse quadro, longe de trazer soluções ou de pretender trazer
algum esclarecimento a esse emaranhado técnico-orçamentário, eu gostaria
de fazer pequenas digressões e três considerações. De que adianta a
pretensão de um orçamento bem elaborado, uma fiscalização- da execução
desse orçamento, quer em sua ponta final, como disse o Dr. Domingos - a
fiscalização da execução no local de destinação - quer por meio da auditoria,
fazendo previamente a verificação da gestão - pois é essa a função da
auditoria? De que vale isso? Isso é justamente para dar respostas, com
clareza, sobre onde foi posto o dinheiro do cidadão. o dinheiro que lhe foi
tirado do bolso quando do pagamento dos tributos. Em primeiro lugar, de que
adianta toda essa parafemália, toda essa complexidade se, ao final da
gestão. não tivermos a repressão? Ou seja, se o cidadão não sentir que dali
resultou algo que pode punir alguém que botou a mão num dinheiro que não
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lhe pertencia ou que malversou o dinheiro público - que deveria ser
destinado ao bem comum e não o foi. Ficamos sem resposta a essa
pergunta, que deve ser feita ao nosso sitema judiciário.

Agora, pergunto aos senhores: na Constituição de 1988, na Constituição
Cidadã", houve a preocupação - e eu desconfiava muito, como Promotor de
Justiça - de se atribuir ao Ministério Público, um órgão do Executivo, uma
condição de ser quase o quarto Poder.

Ele podia se intrometer totalmente na Federação, no Estado e no
município. Eu pensava comigo - eu, que fui constituinte no Estado de Minas
Gerais: onde vamos chegar com isso? Será, efetivamente, uma pedra no
sapato do poder político, do Poder Legislativo e do Poder Executivo.

Caminhamos com leis, pretendendo ser mais claros, mesmo com as
dificuldades que estamos tendo desse entendimento. A ação de maior
responsabilidade do homem público, no momento presente, é de fiscalizar,
contudo, procuramos burilar esse sistema contábil e orçamentário. Também
estamos assistindo a uma preocupação congressual de se retirar as
prerrogativas concedidas ao Ministério Público na Constituinte de 1988. E
um paradoxo. Num momento, dá-se o poder para que interfira em tudo; num
segundo momento, como incomoda, há de se tirar dele as prerrogativas que
foram dadas anteriormente para essa fiscalização.

Dr. Domingos citou, com muita razão, a necessidade da fiscalização pelo
cidadão. E aí vamos assistir a uma questão cultural e a uma questão
educacional. Qual a vocação que tem o brasileiro para a fiscalização
colegiada? E uma pergunta que nos cabe. Vamos dar o mais comezinho, o
mais simples exemplo: o condomínio do prédio onde moramos. Quantos têm
a preocupação de estar ali presentes para fiscalizar o dinheiro imediato que
sai para o pagamento das contas de água, luz e reparos? Na maioria das
vezes, esse colegiado funciona com um. dois ou três abnegados e com uma
dificuldade tremenda quando chega a sucessão de um cargo que hoje já é
famigerado no nosso meio, que é o síndico. Ele está obrigado a fiscalizar
tudo, a zelar por tudo e não tem a contribuição de ninguém. Então, fica por
demais difícil. Elaboramos a lei na expectativa da fiscalização de um povo
tão descuidado da sua cidadania naquilo que lhe é mais comezinho. E uma
questão que devemos verificar na nossa educação e na nossa cultura.

Por outro lado, aperfeiçoamos, dentro da máquina legislativa, os sistemas
de apresentação das contas, de verificação, de dispêndios, etc. e assistimos
ao paradoxo de um Estado que quase ditatorialmente vem, há tempos, se
descuidando daqueles que são imediatamente encarregados do exame da
prestação técnica dessa mesma legislação, que é o funcionário público.

Como é que podemos acreditar que vamos conseguir o que estamos
pretendendo no aperfeiçoamento do Estado, se aquele que é o seu baluarte -
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não estou fazendo proselitismo não, estou falando de um Estado que não
está tendo a preocupação comezinha, precipua de renovar os seus quadros
técnicos - não está dando a devida atenção? A quantos concursos temos
assistido? Temos assistido a cortes e mais cortes de funcionários.

Em primeiro lugar, estimula-se o funcionário a abdicar de seus direitos e
prerrogativas, através de vários pacotes e sistemas de aposentadorias
facilitadas. O que acontece com isso? A Federação, o Estado, o município
que praticou tal ato, todos perdem os seus melhores quadros, porque a
pessoa capacitada, qualificada, com mau salário, pendurada dentro do
quadro do Estado, evidentemente, se lhe for propiciada alguma vantagem,
sai, porque tem onde ganhar a vida.

A não ser uns poucos abnegados, porque tem gente doida dentro desse
funcionalismo público, dou testemunho disso, cada um de nós que chefia
algum setor conhece alguém com um poder de dedicação pessoal além da
média comum. O que justifica que devemos preservar a classe do
funcionalismo público. Diante desse quadro, de que nos adianta a pretensão
de melhoria de nossa lei, se nós não tivermos a preocupação com esses
terminais que são responsáveis por sua execução, por seu exame? Quero
acreditar e devo levar e trazer alguma esperança. Caso contrário, não vamos
mexer com mais nada, porque não somos capazes de fazer nada. Não. acho
que estamos vivendo tempos magníficos. Essas eram verdades que até há
bem pouco tempo nos eram escondidas. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Fued Dib
O Sr. Presidente - A Presidência agradece as palavras do ilustre Auditor-

Geral do Estado, Dr. Luis Vicente Calicchio. Com a palavra, o DD.
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Dr. Fued Dib.

O Sr. Fued Dib - Sr. Deputado Péncles Ferreira, Presidente da Mesa,
convidados, senhores e senhoras, preparei alguma coisa para ser mais
objetivo aqui, mas, posteriormente. tendo conhecimento dessa matéria que
nos foi distribuída, pude verificar que pelo menos a observação mais
importante que eu faria havia sido feita anteriormente pelo Deputado
Viveiros. Mas, recebendo mais papéis, hoje verifico que não foi tão só o
Tribunal de Contas da União que fez as observações que eu faria. Também
nesse trabalho da ESAF, do Programa Nacional de Apoio à Administração do
Encontro Técnico de Especialistas em Finanças Públicas, fizeram essa
observação. Qual era essa observação? A primeira era de que essa lei desce
muito a detalhes.

Está aqui no trabalho da ESAF: 'A lei complementar deveria estabelecer
apenas princípios gerais de direito financeiro para todo o País e conter
dispositivos específicos para a União, deixando margens para adaptação,
segundo a regulamentação supletiva pelos Estados e pelos municípios'. Isso
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foi defendido pelo Tribunal de Contas da União. Naturalmente, o Tribunal de
Contas fez isso sob o enfoque do controle externo, porque ele entendeu que
o que tange ao controle externo não haveria de estar nessa lei, porque já
existe a lei complementar, que é a Lei Orgânica dos Tribunais de Contas,
que trataria dessa questão. Mas isso é extremamente importante. Ouvimos
aqui hoje o Prefeito Vítor, que faz uma observação nesse sentido. Temos
uma tendência, ao legislar neste País, de descer a minúcias. São leis e mais
leis interferindo no campo de ação ou conceituação das outras, criando uma
dificuldade de aplicação da lei. Em vez de facilitar, complica. Essa era a
observação.

Verifico aqui que o relator, ao defender-se dessa observação feita
anteriormente pelo Tribunal de Contas, diz: "Inicialmente, queremos
discordar de manifestações que recebemos no sentido de que essa lei
complementar deveria se ater exclusivamente àqueles temas listados no art.
165, § 90, da Constituição, e que, portanto, se restringiria às questões estrita
e diretamente relacionadas com a elaboração das leis orçamentárias, PPA,
LDO e LOA. Aduzem que a questão do controle externo já estaria
equacionada na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, etc.". Na verdade, essa
é uma observação que fazemos, de certa forma. Mas, por outro lado,
enquanto membro do Tribunal de Contas e, portanto, participante diário
dessa ação de controle externo, quero dizer que há algo de benéfico para
nós, porque ela facilita, de certo modo, o nosso trabalho, na medida em que
traz para essa lei, que será do conhecimento de muito mais pessoas, porque
ela estará à mesa de muito mais pessoas durante a execução do trabalho de
cada um que as próprias Constituições Federal ou Estadual. Mas o que
verificamos aqui com relação ao sentido que se deu à elaboração desse
substitutivo? Em primeiro lugar, diz o relator: 'Ninguém há de negar que a
questão do funcionamento do controle externo no Brasil ainda carece de
equacionamento adequado. O modelo institucional brasileiro reservou ao
Poder Legislativo o papel de titular do controle externo. Seu objeto é de
acordo com o art. 70 da Constituição." Aí ele cita o que a Constituição fala e
que todos os senhores conhecem. Na verdade, penso que a Constituição não
cuidou dessa questão da melhor maneira. Penso que a Constituição deveria
falar nos três Poderes e nos dois órgãos de importância excepcional para a
vida democrática republicana, órgãos autônomos: Ministério Público e
tribunais de contas. Ela deveria tratá-los de maneira diferenciada. Na
verdade, nessa questão do controle externo, quando diz respeito aos
tribunais de contas, ainda temos o vezo de não deixar de lado a Carta de
1891. Ainda hoje, discutimos essa questão do ser auxiliar e do não ser
auxiliar. Por um lado, há o Legislativo querendo ganhar prerrogativa e
dizendo que o tribunal é órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas, na
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filigrana, o que contém isso. Há a idéia de que o Tribunal de Contas há de
ser submisso hierarquicamente ao Poder Legislativo. Por outro lado, o
Tribunal de Contas fica do outro lado do muro, dizendo que ele não é
auxiliar, que ele é autônomo, etc. Qual é o problema de ser auxiliar do Poder
Legislativo? Isso é uma honra. Costumo dizer que auxilia quem pode e não
quem quer. Mas a idéia da submissão hierárquica é um equivoco, porque ela
não tem amparo na lei e, depois, desserve ao que mais queremos servir, que
é a democratização de nossas práticas político-administrativas, ou seja,
política, de um modo geral.

Não podemos aceitar essa situação. O Tribunal de Contas, por exemplo,
faz o controle externo técnico, e nesse campo ele não tem submissão direta.
permanente ao Poder Legislativo. O Tribunal de Contas fiscaliza, julga.
decide e aplica pena ao prestador de conta do Poder Legislativo, do Poder
Executivo, do Poder Judiciário, etc. O Tribunal de Contas analisa para
verificar a legalidade dos atos de aposentadoria até dos Desembargadores
do Estado.

Agora, quando o Tribunal de Contas analisa a prestação de conta anual do
Executivo, seja na área federal, estadual ou municipal, emite um parecer
técnico, conclusivo, e esse parecer é remetido para o Legislativo, porque é
ele quem tem a competência originária para julgar. o Poder Legislativo, que
é o grande Poder entre os três Poderes, na organização política republicana,
é o poder popular, aquele que detém a representação popular e que vai
proceder ao julgamento da ação eminentemente política do agente público.

O caso do Presidente ColIor vem sempre à colação porque é importante.
Quando se tratou de discutir os crimes de responsabilidade do Presidente
Collor - e foi aí que ele mereceu a punição que recebeu -, ele foi entregue ao
tribunal político constituído pelo Senado da República, que representa a
Federação. Mas, no que tange às outras irregularidades, às outras acusações
- as denúncias com relação a irregularidades -, ele não foi mais para o
tribunal político. o Legislativo, no caso, o Senado da República. Foi para o
Supremo Tribunal Federal, porque procedeu-se ali ao julgamento técnico.

Trago essa questão à colação estimulado pelo Dr. Calicchio, que faz
aquela defesa com relação ao Ministério Público. Penso que não padecemos
tanto por falta de legislação. Padecemos muito mais por falta de vontade
política para agir. A legislação que temos à nossa disposição. apesar de
deficiente - faltando coisas importantíssimas, como essa nova lei que vai
substituir a Lei n° 4.320 e outras -. é suficiente para que possamos ter uma
atuação, a partir de agora, completamente diferente e com ganhos enormes
de qualidade com relação ao passado.

Discutimos aqui o problema dos controles interno e externo. Já se disse
aqui que, com relação ao controle interno, a coisa ficou difusa. Não devo
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descer a detalhes, mas a lei não trata dele o mínimo possível. Ela diz que o
controle externo tem que existir. Mas como ele existe? Na órbita do Estado
de Minas Gerais, na área municipal, foi a partir de 1993 que se começaram a
organizar os controles internos nas Prefeituras. Disse-nos aqui o Dr.
Calicchio que só agora está sendo organizado e implantado o controle
interno na Órbita da administração estadual. Não temos como cobrar do
município se não damos o exemplo em nosso Estado.

Como esse controle externo pode operar essas maravilhas que, dizem,
estão lá esculpidas na Constituição e agora nessa lei complementar, se ele
não tem autonomia, se ele não tem independência, se ele não tem garantias
para ser independente?

Sempre tenho defendido que o controle interno precisaria, no mínimo, ser
organizado de tal modo que o responsável pelo controle interno desfrutasse
de um mandato, pudesse realmente cumprir o que a lei manda e,
efetivamente, assumir a responsabilidade solidária.

O que acontece é que toda vez que o controle interno se levanta contra
uma ação, por entender que ela é irregular, ele é substituído. Isso não é uma
denúncia; é uma constatação.

É preciso conceder ao controle interno a mesma independência que a lei
concede ao controle externo. Eu, por exemplo, só não sou independente se
não quiser, porque a lei me confere o princípio da estabilidade. Esse negócio
de vitaliciedade que está na Constituição é conversa fiada. Vitalício tem a
ver com a vida. O meu cargo não é vitalício, pois, aos 70 anos, tenho que
sair do serviço público como todo e qualquer cidadão do serviço público,
mas, até os 70 anos, eu tenho estabilidade. Só não sou independente se eu
não quiser ou se não tiver condições pessoais para isso. Ai, é pior para a
sociedade. Enfim, o que quero dizer é que precisamos pensar, sim, no
controle interno.

Por outro lado, o Dr. Domingos nos disse aqui que, a rigor, o melhor talvez
seria que viesse para os tribunais apenas o que está errado; o que está certo
não precisaria vir. Aí não sei como ficaria a relação do controle interno com
o Poder Legislativo e com a sociedade, pois, na verdade, se assim o fosse,
já estaria acontecendo lá uma avaliação e um julgamento sobre o que está
errado e sobre o que está certo.

O problema não está em virem todos os processos para o Tribunal de
Contas. O problema é que os tribunais de contas precisam se organizar e se
preparar para cumprirem, da melhor maneira possível, sua missão.

Tenho dito, como Conselheiro do Tribunal de Contas. que, até 1988,
podíamos ficar com aquela conversa fiada de dizer que os tribunais não
serviam para nada, porque também não havia, na lei, nada que lhe desse
condição de ser minimamente prestativo à sociedade. A Constituição de
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1988, no entanto, conferiu aos tribunais de contas uma responsabilidade
extraordinária, o § 30 do art. 71, que diz: "a decisão do Tribunal de Contas
que implique em ressarcimento ao erário ou penalizaç.ão com multa tem
efeito de título executivo.' Só isso resolveu o problema. Só isso deu uma
vida aos tribunais de contas que eles não tinham.

No caso de Minas Gerais, poderíamos dizer que o Tribunal de Contas não
tinha antes nem espaço físico para funcionar decentemente: não tinha nem
quadro de pessoal. Até dezembro de 1986, o Tribunal tinha 412 servidores
para fiscalizar o Estado de Minas Gerais, que é do tamanho da França. Mas
hoje, não. Hoje o Tribunal de Contas dispõe de instalações tão boas que nem
sei se outros órgãos do Estado têm semelhantes. Suas instalações são
melhores até que as do próprio Governo. Temos um quadro de servidores
excelente. O Tribunal está se informatizando e caminhando firme no sentido
de se preparar para ser algo útil a essa questão do controle externo.

Mas agora discute-se se o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas,
tem que ser aquele ministério que a Constituição Federal quer uno e
indivisível ou se tem que ser um especial. Quer dizer: o Ministério Público é
uno e indivisível ou é mais ou menos uno e mais ou menos indivisível,
porque ele é um órgão especial? Ficamos discutindo essas questões de
menor importância, porque cada um de nós não quer abrir mão de suas
prerrogativas; porque está na raiz de tudo isso que acontece no Brasil - e o
Dr. Calicchio colocou muito bem - a questão cultural. Vamos encontrar isso,
na análise da história brasileira, desde a Colônia.

Nossa formação é autoritária. Na vida, homens públicos, políticos e não
políticos - a gente, o público de um modo geral -, que ocupam cargos de
cabeceira. como Conselheiro do Tribunal de Contas. Desembargador.
Deputado e Senador. consideram-se acima do bem e do mal.

Nós nos consideramos acima do bem e do mal. Achamos um desaforo
alguém querer fiscalizar a nossa ação. Aqui eu digo algo que já disse neste
mesmo ambiente. O relator não precisa detalhar aqui o que ele colocou, para
abrir mais espaço para a ação do Legislativo. O Legislativo é detentor da
fiscalização política, que é a mais ampla possível. O que é preciso é o
Legislativo também exercitar essas prerrogativas. Por exemplo, no que
tange ao controle externo, o Executivo tem o poder e tem o direito - está
escrito na Constituição do Estado - de fiscalizar o Tribunal de Contas, que
antes não prestava contas a ninguém. Mas agora tem que prestar contas à
Assembléia Legislativa.

Gostaria de dizer duas coisas: essa lei, a uma certa altura, fala em rejeição
parcial do orçamento. Fico feliz porque o que tenho observado no Tribunal
de Contas é que está virando moda as Câmaras Municipais rejeitarem os
orçamentos do Executivo sem nenhuma razão. A lei diz: o orçamento não
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atende aos sagrados interesses do povo. Rejeita. Quer dizer, rejeita até o
próprio orçamento do Legislativo.

Sempre, voz isolada no que tange ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de
Contas, levantei-me contra isso. Não se admite um ente de direito público
interno ficar sem orçamento, porque, se o município pode ficar, o Estado
pode e a Nação pode. Na realidade, ninguém pode. Deputado Péricles
Ferreira, gostaria de chamar a atenção para esse fato: o Legislativo precisa
tomar providência no sentido de corrigir a redação da Carta Federal e das
Cartas Estaduais para eliminar essa dúvida. Essa lei, em termos, vem para
facilitar o nosso trabalho no Tribunal de Contas.

Poderia dizer mais alguma coisa. entretanto, o mais importante é ouvirmos
as pessoas que estão aqui para participar deste encontro. Ficarei à
disposição para qualquer questionamento dirigido a mim. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Dr. Fued Dib,

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Neste
momento, daremos início à fase de debates deste Fórum. Para tal, queremos
informar ao Plenário que os participantes poderão dirigir-se aos
conferencistas fazendo os seus questionamentos por escrito, dirigidos à
Mesa, ou através dos nossos microfones.

Apenas para dar mais ordem aos debates, solicitaríamos aos participantes
que, ao se dirigirem pelo microfone, que o façam de forma sucinta,
resumida, objetiva, depois da identificação do participante. Informamos
também que cada participante terá 3 minutos para dirigir o seu
questionamento a qualquer um dos conferencistas.

Debates
A Sra. Lúcia Ciccarini - Sou da Secretaria da Fazenda. Peço desculpas por

desobedecer, mas quem me conhece sabe que desobedeço sempre, por não
ser tão sucinta como o Deputado pediu.

Gostaria de fazer uma pergunta e justificá-la. Gostaria de perguntar ao Dr.
Domingos Poubel se o modelo do Projeto de Lei Complementar n° 135196 e
toda essa discussão nacional não estariam, de alguma forma, garantindo um
modelo de Estado voltado para preservar o modelo tradicional, continuando
a privilegiar as elites deste País, e não voltado para uma maioria ampla ou
uma minoria que não tem acesso a esse tipo de Estado, o que seria salutar
em um regime democrático.

Resumidamente, vou dizer por quê. Acompanho esse projeto há oito anos
pela ABOPE, pelos municípios, pela Fundação João Pinheiro e pela área de
planejamento. Dizem que o projeto foi amplamente discutido em todas as
esferas do Governo, por todos os grupos deste País, e que ninguém agüenta
mais discuti-lo. Dizem que ele é produto da tecnocracia e não atende ao
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interesse coletivo.
Ontem, foi muito criticado. Fiquei muito indignada e quase disse aquilo que

o Deputado Calicchio diz, ou seja, a tecnocracia é o que sustentou o Pais,
para que não fosse tudo levado embora. Ele não garante a transparência do
gasto público porque não faz, em nenhum momento, a ligação entre
planejamento, orçamento e controle, criando o que seria adequado a um
sistema de controle: um subsistema de cidadania, e não. um desenho
tecnocrático. Ele não prevê a participação da sociedade nos colegiados de
gestão que desoneram o CONFAZ, que liberam recursos nas Juntas de
Programação Orçamentária e Financeira: não prevê a participação do
cidadão na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembléia Legislativa
nem nos Tribunais de Contas, ou seja, tudo é "a posteriori".

Essa é a minha justificação e gostaria que o senhor a comentasse.
O Sr. Domingos Poubel - Gostaria de me situar apenas na parte técnica, e

não, na parte política da interpretação do projeto. O que temos observado.
na parte técnica, é que os projetos de lei que estavam no Congresso - alguns
nasceram da iniciativa do IBAM. do próprio Executivo ou do Conselho
Federal - apresentaram uma visão de lei meramente orçamentária. Então,
percebemos que o projeto nasceu dentro da Casa porque tem. em suas
entranhas, a questão cultural do orçamento. Posteriormente. ao ser colocado
em discussão - temos discutido isso com a Secretaria da Fazenda, e ainda
existe um grupo do Executivo discutindo isso -, ampliaram-se um pouco mais
os conceitos de debates, de contabilidade e de controle interno. Vejo que,
hoje. esse substitutivo ainda não atende os anseios das áreas técnicas em
sua totalidade. Diria que nós mesmos fomos muito bem aceitos lá. O
Deputado aceitou muito bem nossa proposta sobre o capítulo dos controles
interno e externo. Não havia outra. Infelizmente, a questão dos controles
ainda está precisando de uma grande discussão. que é o que estamos
fazendo atualmente, em conjunto com os Estados.

Quanto às questões que foram colocadas e que envolvem o cidadão, nós
as estamos colocando mais pela experiência vivida na nossa fiscalização
junto aos municípios. Agora. o local proprio para discutir os interesses dos
cidadãos é entre aqueles que foram por eles eleitos. Assim, temos de discutir
esse projeto nas Assembléias, como estamos fazendo aqui, e em outros
lugares. Somos, de fato, representantes do cidadão. Os representantes do
povo, aqui, foram eleitos para votar leis, e os que estão no Executivo, para
executá-las. Uns devem executar as leis, dizendo o que fizeram, e os outros
devem ajudar na elaboração dessas leis.

Agora, percebemos que o projeto avançou nas áreas de controle. Não
avançou na área de contabilidade. Ainda estamos discutindo, dentro do
Executivo, uma maneira de simplificá-la e aprofundá-la em alguns pontos.
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Mas este é um momento raro para ajudar nesse crescimento. Só com essas
participações é que vamos chegar lá. Dizia sempre aos meus alunos: essa
lei não será mudada neste século. Cheguei a pensar que ela seria mudada
neste século, mas temo que não seja. O eixo da discussão é muito profundo.
Não se está discutindo uma lei complementar, mas uma vontade de voltar à
discussão entre parlamentarismo e presidencialismo, e aí ela vai ter, além
dos 11 anos de discussão técnica que a outra teve, mais alguns anos de
discussão política. Mas esta Assembléia Legislativa é a Casa própria para
isso. Não fui eleito. Sou funcionário público.

O Sr. Presidente - Com a palavra, um participante que deseja formular sua
pergunta.

O Sr. Francisco Mendes de Barros - Meu nome é Francisco Mendes de
Barros, da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Sr. Domingos Poubel, no
sentido de reforçar o papel preventivo do controle interno ou até de colocar
ao lado da discussão a mudança ou não da lei, na direção da mudança da
cultura quanto ao controle interno, que deve ser menos punitivo e mais
preventivo, onde você coloca um pouco da função de assessoramento e, de
certa maneira, atribui ao controle externo o caráter punitivo e outras ações,
aquilo que está dentro do corpo é para se autodefender e para se
autodesenvolver? Gostaria que o senhor explanasse melhor como fazer,
como exercer melhor e como mudar melhor a cultura dos controles internos
de todas as esferas da Federação, como poderíamos exercitar essa
mudança cultural.

O Sr. Domingos Poubel - Essa é a grande polêmica do controle externo.
Na verdade, aquele dispositivo da Constituição de apoio ao controle externo
trazia duas questões básicas. Primeiro, é quanto ao dispositivo colocado pelo
nosso constituinte, em que se considera que apoiar é subjugar. Não, apoiar é
apenas apoiar. Segundo, de tanto apoiar o externo, o controle nunca foi
interno. Sempre o controle foi externo. Todos os países que tentaram fundir
o controle externo com o controle interno, como a Argentina fez há pouco
tempo, chegaram à conclusão de que está errado. Quando se tem muita
independência, você acaba sendo externo. Na verdade, ser interno é para
auxiliar a fazer o direito. A nossa independência está em que a nossa
carreira é típica do Estado - e em não ocupar cargo. Porque o cargo é
político. As vezes, o cargo não dá nenhuma garantia, mas a carreira é do
Estado. Segundo, se o corpo não quiser controle, não adianta. Tenho certeza
de que vai chegar um dia em que o próprio dirigente vai perceber que, para
ser um bom dirigente, é preciso haver um controle interno. As empresas
descobriram isso. O problema é que se presta conta da forma, e não, do
contéudo. Pela forma, se prestam contas ao Tribunal, e, pelo conteúdo, se
prestam contas ao povo. Para ser eficiente e poder prestar contas, é preciso



rAC
65 1

haver informações internas, através de mecanismos internos.
Nenhum dirigente será capaz de fazer uma avaliação de sua gestão se não

houver uma área técnica - o controle interno. Talvez a Prefeitura pequena
possa ter essa condição. Basta que ela coloque numa porta uma placa
dizendo: prestação de contas. Mas, com relação à prestação de contas do
Estado ou de um município grande, é preciso haver uma técnica. No entanto,
não há como separar a técnica da política. Esse é o grande erro. O técnico
tem que entender que a função dele também é política, e o dirigente também
tem que entender que, para exercer bem a sua, tem que haver o controle
técnico.

Gostaria de deixar bem claro que temos de dar - constitucionalmente -
apoio ao controle externo. ao Tribunal. O item que define a responsabilidade
solidária do controle nos garante julgar as contas, sim. Hoje temos um bom
relacionamento com o Tribunal de Contas da União. que nos obriga, por lei,
a certificar contas - só certifica quem julga. Agora, se certificamos contas e
temos responsabilidade solidária pelo que fazemos e dizemos, não há por
que mandarmos para o Tribunal de Contas contas certas. Por isso, digo que
apoiar significa acreditar um no outro e definir responsabilidades.

Hoje, o Tribunal de Contas da União tem participado do controle interno e
tem certificado aposentadorias. Há tribunal que indefere aposentadoria para
verificar os papéis. Hoje, fazemos isso no controle interno. Há tribunal que
ainda pede documentos ao Executivo. Fazemos isso com independência
suficiente, dentro do Executivo. Ser independente, ser interno não é ser
submisso, é atuar para ajudar os dois a chegar ao resultado, que é a boa
gestão. O controle interno precisa ser repensado com independência
limitada, porque. se não, vira controle externo. A Argentina tentou fazer essa
fusão neste ano, e acabou virando controle externo. Deve haver uma
independência limitada, como no nosso caso, numa carreira típica do
Estado. exercendo-se o papel preventivo com competência, em prol da boa
gestão. E uma ilusão imaginar que não se tem que prestar contas. Não é
apenas uma questão jurídica, legal, é estar-se submetendo de novo a
exercer um cargo público. Tenho a certeza de que. quando o cidadão sentir a
sua força no voto, como o consumidor a sente em relação ao preço, quem
prestar contas e for transparente é que vai voltar a ser vetor público.

O Sr. Presidente - Temos aqui uma pergunta dirigida ao Dr. Fued Dib. de
Antônio Brito, funcionário desta Assembléia. E a seguinte: "Como reduzir as
interferências políticas na atuação do Tribunal de Contas, órgão
essencialmente técnico? A indicação dos Conselheiros pode comprometer
essa independência?".

O Sr. Fued Dib - E uma questão que suscita uma discussão, mas podemos
discutir a vida toda, e cada um sairá com sua idéia. Tenho dito que discutir
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vai compor o Tribunal de Contas é um equivoco. Por quê? Porque a maneira
de escolher o Conselheiro do Tribunal de Contas é a mesma da legislação
anterior. E a mesma forma de escolher um Desembargador do Estado.
Como é que se indica hoje um membro do Supremo Tribunal Federal? Não é
só o Brasil que tem essa forma de organizar tribunais de contas. Nações
evoluídas e respeitáveis têm esse mesmo sistema de fiscalização. Algumas
pessoas têm discutido a extinção dos tribunais de contas, adotando-se as
controladonas. Claro, isso pode acontecer. Os Estados Unidos, o Canadá e
outras nações importantes adotam essa maneira. O exemplo mais
importante é o da Argentina, que, ouvindo os reclamos do Banco Mundial,
extinguiu o Tribunal de Contas da União e criou o controle externo sob a
forma de controladoria. O próprio Dr. Domingos nos dá a informação do que
aconteceu e está acontecendo em relação ao problema do controle interno e
externo. Penso que é um aspecto que pode e deve ser discutido, podendo
até ser modificado. Vou fazer uma afirmação que pode parecer criadora de
atrito, mas não o é. Sou um homem que se orgulha de, ao longo de sua vida,
ter exercido suas atividades profissionais e militado ativa e continuamente na
vida pública. Fui Vereador em minha cidade. fui Deputado Estadual, sou um
democrata e defendo intransigentemente o Poder Legislativo. No que toca
aos tribunais de contas, foi um lamentável equívoco o que foi colocado, ou
seja, conceder parte da indicação para sua composição ao Poder Executivo
e parte, ao Legislativo. Com isso, inequivocamente, politizou-se
definitivamente esse processo de escolha dos membros. Com toda a
humildade, faço essa crítica. Não nos devemos ater somente a esse aspecto,
mas temos que lutar pelo aprimoramento da instituição, visando o
aprimoramento do controle externo.

Aproveito a oportunidade para dizer algo em relação ao que o Dr.
Domingos disse sobre o controle interno. Vejo, pelo que eu disse e pelo que
ele disse, que não há discordância. O controle interno, dando esse
certificado, assume a responsabilidade de estar dizendo a verdade. E o
Tribunal de Contas vai botar fé naquela declaração e tomar sua decisão. E
uma forma de coparticipação, de auxílio e de trabalho conjunto entre os dois.
Isso será de extrema importância, porque o controle interno é aquele que
pode acompanhar o dia-a-dia da ação administrativa, coisa que o controle
externo não pode fazer.

Voltando ao questionamento, pode, sim. Esse pecado original pode
contaminar a instituição, mas também pode não contaminar. Quando a
indicação era do Governo, do Executivo ou do Legislativo, o Executivo fazia
a indicação ao Legislativo.

Ele pode estar sendo submetido a uma pressão irresistível para indicar
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alguém. Mas aquele nome era e ainda é indicado ao Legislativo. E o
Legislativo, que, no caso de Minas, tem 77 Deputados, reúne-se em sessão
secreta para escolher o Conselheiro. E preciso fazer essa crítica, diria até
que é uma autocrítica, pois sou defensor do Legislativo. Se havia algum
pecado nessa forma de indicação, o pecado maior era do Legislativo, que
tinha tudo para exercitar a sua prerrogativa, para barrar aquele que
entendesse não ser o mais indicado para aquele cargo. Mas sou um homem
aberto. Aceito discutir outras formas de compor os tribunais de contas,
apenas defendo essa forma de fiscalização externa sob a forma de tribunais
de contas, como na França. na Espanha, em Portugal, na Itália, na Bélgica e
em tantos outros países importantes do mundo.

O Sr. Presidente - Temos aqui duas perguntas feitas pelo Sr. Jésus
Ribeiro, da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, ao ilustre
Conselheiro Fued Dib. Parece-me até que estão ligadas à resposta da
pergunta anterior. "Como o senhor avalia a atuação dos tribunais de contas.
se na sua composição, através da indicação dos seus conselheiros, segue
critérios eminentemente políticos e não técnicos? Esse fato não invalida ou
cerceia a atuação dos tribunais quanto às irregularidades detectadas?" A
segunda, dirigida ao Sr. Luís Vicente Ribeiro Calicchio, diz o seguinte:
"Como o senhor vê a atuação do Ministério Público no tratamento ou
apuração de irregularidades levantadas pela Auditoria Geral do Estado?"

O Sr. Fued Dib - Com relação ao Tribunal de Contas. acho que ele não
invalida nem cerceia ninguém. Vai se sentir cerceado quem quiser. Eu. por
exemplo, não me sinto. Já falei na resposta anterior, sobre essa questão.
Essa não é uma forma singular, ímpar, única no mundo de constituir um
Órgão com uma missão como a do Tribunal de Contas. E uma coisa que,
aliás, herdamos de outros povos. Definitivamente, acho que não há
cerceamento. Agora, na hora de cobrar, as pessoas têm uma visão
equivocada. No nosso dia-a-dia ouvimos dizer que os tribunais de contas são
duros com os agentes municipais porque rejeitam contas de prefeitos, de
Mesa de câmaras, etc., mas quando chega a conta do Governador do
Estado, é uma beleza. tudo está bem; no máximo, o Tribunal de Contas
manda parecer dizendo que aprova com ressalvas. Precisamos observar que
até a elaboração da Lei Complementar n° 33, a Lei Orgânica do Tribunal de
Contas, havia uma coisa equivocada na fiscalização dos municípios no que
tange ao Estado de Minas Gerais. O Prefeito prestava contas uma vez por
ano de todos os seus atos. inclusive aqueles geradores de despesa. Por
exemplo, quando ele fazia uma licitação para adquirir um bem, quando ele
fazia a folha de pagamento de pessoal, quando aposentava um servidor
público municipal, etc., o Tribunal dava parecer prévio. Então, havia aqueles
tumultos na relação entre o Executivo e o Legislativo. A Lei Complementar
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n° 33 deu um avanço. A Assembléia de Minas deu um exemplo às demais
assembléias do Brasil. Com a Lei Complementar n° 33, com o nosso
aplauso, passou a tratar o Prefeito em pé de igualdade com o Governador, o
município com o Estado, a Câmara Municipal com a Assembléia Legislativa.

Por isso, a partir desta lei, aquela conta anual do Prefeito, sob
administração do orçamento, a conta de gestão, recebia também um parecer
prévio do Tribunal, hoje, tal qual o parecer prévio com relação ao Governo
do Estado, resguardada a distância da comparação. Agora, quando o
Prefeito pratica um ato que gera despesa, o Tribunal julga. Ele pode rejeitar,
pode determinar ressarcimento, pode aplicar multa, etc. Mas, por que isso?
Porque na conta do Governador não há um ato sequer gerador de despesa.
O Governador não assina cheque, não assina nota de empenho, nada. Ele
não produz esses atos que geram despesas. Mas, quem quiser acompanhar
pelo Diário Oficial vai verificar que atos geradores de despesa, praticados
nas Secretarias de Estado, muitas vezes são rejeitados pelo Tribunal por
irregularidades, que determina ressarcimento ou aplica a pena de multa,
como ocorre no município. Então, precisamos fazer essa distinção. Se for o
caso, estarei à disposição para esclarecimentos.

O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) - Com a palavra, o Dr. Luís
Vicente Calicchio.

• Sr. Luis Vicente Calicchio - Poderia repetir a pergunta?
• Sr. Presidente - A pergunta é a seguinte: "Como o senhor vê a atuação

do Ministério Público no tratamento e apuração de irregularidades levantadas
pela Auditoria Geral do Estado"?

O Sr. Luís Vicente Calicchio - A primeira consideração que quero fazer é a
seguinte: a Auditoria Geral do Estado, como já dissemos, é uma experiência
literalmente nova, e acredito que até em termos de Brasil, porque procurei
em outros Estados e não encontrei algo semelhante ao que é a pretensão da
Auditoria Geral do Estado de Minas Gerais, em função da Lei Delegada n° 6,
que depois foi criada por um decreto. Ela não é institucionalizada por lei, e
poderia até explicar o porquê, no presente momento. Agora ela é uma
auditoria de gestão da ação governamental. Então, ela funciona previamente
muito mais como corretivo dessa ação. Ela não tem o fim precípuo de
punição das irregularidades encontradas. Ela tem, sim, de dar diretrizes ao
próprio Governo no encaminhamento da gestão governamental. São
recomendações, verificações e constatações levadas ao Chefe do Executivo,
a quem eu respondo imediatamente, para dar ao seu quadro de execução
orientações e encaminhar o Plano do Governo, para que ele seja bem
executado. Mas ocorre que, muitas das vezes, ,na verificação dessa gestão
governamental se encontra a sua verificação. As vezes, isso é difícil e até
discutível - e briga-se muito com relação ao Executivo -, porque eu posso
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fazer essa verificação da ação governamental sem que em determinado
momento eu tenha que pegar as contas da contabilidade e examinar. Foi
uma verba, um dinheiro consumido, e se ele foi bem consumido ou não
também faz parte da verificação dessa gestão. Não há como negá-lo. Então,
nesse momento, quando se constata que houve o dolo na execução, a
apropriação indevida desse dinheiro, o desvio, ou a apropriação pessoal -
que não é tão freqüente, mas acontece -, eu, nesse momento, cumprindo o
que determina a lei, pego todas as peças da auditoria, passo-as ao Sr.
Governador, para que delas tome conhecimento, e passo-as de imediato ao
Ministério Público. Todas as peças, todos os documentos são encaminhados
ao Procurador-Geral da Justiça, para que essa ação de apuração criminal
seja executada. Então. nas poucas vezes que tivemos de proceder assim,
pois não foram muitas, fomos atendidos pressurosamente pelo Ministério
Público. O fato de eu ser um Procurador da Justiça faz com que seja muito
mais fácil a interveniência da Procuradoria-Geral da Justiça. Então, nos
poucos casos existentes. temos feito isso com presteza e temos sido bem
atendidos, embora, evidentemente, haja alguma demora devida ao
emperramento da máquina judiciária, em função da sobrecarga que tem.

O Sr. Arildo Ricardo - Meu nome é Arildo Ricardo. da Auditoria Interna do
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais.
Eu gostaria de registrar um lamento e de fazer uma indagação de ordem
prática, porque há uma ligação, ao Dr. Domingos Poubel. O que tenho a
lamentar é que o Judiciário não esteja presente nesse esforço, não sei se por
falta de convite ou de aceite, mas, de qualquer maneira, como geralmente
ao final a coisa desemboca no Judiciário, teria sido interessante, apesar de
todas essas discussões ocorridas nos três últimos anos, que o Judiciário
também aqui se fizesse representar. Infelizmente, ele aqui não está.

A indagação de ordem prática é a seguinte: alguns titulos de divida agrária
foram emitidos, mas, por despacho liminar do Juiz da 15a Vara Federal de
Brasília. foram bloqueados, em ação popular movida contra o ex-Ministro
Jáder Barbalho. sob a alegação de que provavelmente tratam-se de títulos
referentes à desapropriação de terras no Polígono dos Castanhais, no sul do
Pará, e que teria ocorrido grave lesão à União Federal. Entretanto, no
INCRA, na Secretaria do Tesouro Nacional, na Procuradoria-Geral da
República, enfim, em todos os órgãos dos quais fomos indagar, ninguém
soube dizer quais são os TDAs - nem pelo número, nem pela série, nem pela
emissão - emitidos nos vários Estados que se vinculariam a essa
desapropriação no Polígono dos Castanhais. Aí é que entra a questão do
Judiciário, que disse que não libera os TDAs se não houver provas de que
eles estão relacionados com o Polígono. Então, a pergunta que fazemos ao
Dr. Poubel é a seguinte: pode haver uma situação kafkiana como essa de
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não se saber, em nenhum lugar, quem emitiu ou por que razão foram
emitidos esses TDAs? A nova lei teria o condão de corrigir uma situação
como essa? Finalmente, aproveito a oportunidade para perguntar se o
senhor teria condições de ajudar a descobrir. em Brasília, que história é
essa. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Péricles Ferreira) - Antes de passar a palavra
ao Sr. Domingos Poubel, gostaríamos de colocar-lhe mais duas questões
levantadas pelo Plenário. A primeira foi levantada pelo Sr. Antônio Narras,
da Prefeitura Municipal de Ipatinga: "O que o senhor acha da lei substitutiva
à Lei n° 4.320 ser concisa, sistematizando princípios e estendendo o poder
de legislar sobre o assunto aos Estados e municípios? Isso não facilitaria o
controle da execução orçamentária pelos cidadãos?"

A segunda pergunta, também dirigida ao Sr. Domingos Poubel, é feita pelo
Sr. Antônio Jorge de Freitas, da Superintendência Central de Auditoria:
"Como o senhor, como profissional de controle interno, vê as três esferas de
Governo administrando suas ações pelo fluxo de caixa, relegando a plano
inferior o planejamento e o orçamento, em flagrante desrespeito às normas
legais vigentes, pela falta de recursos financeiros?".

Com a palavra, o Dr. Domingos Poubel, para responder aos três
questiona méritos.

O Sr. Domingos Poubel - Primeiro, na questão pontual sobre o TDA, eu
diria que só tenho como responder aqui em termos de princípios. Ela foi
muito bem levantada por um dirigente de controle interno, de uma auditoria
interna. Agora, pergunto eu, onde estava a auditoria interna de uma entidade
que quis ser independente e não teve controle suficiente sobre os títulos que
emitia? Aí é que voltamos à questão: o controle interno não é só na direta. A
indireta tem que se organizar, porque na hora de ser livre, independente,
quis ser indireta, mas na hora de assumir a responsabilidade pelo controle
dos seus atos, pela auditoria interna, pela sua organização, não se preparou
a contento.

Então, defendemos que o controle interno deve verificar aqueles dirigentes
que não querem se organizar. Se o dirigente não quer controle interno, há
duas hipóteses: ou é incompetente ou tem má-fé. Eu não quero discutir
agora qual é o caso. O competente organiza-se bem, e o de má-fé não se
organiza.

Com relação a uma direta que não está organizada corretamente, a
questão maior que se coloca é se deveria ser indireta. Lamenta-se
profundamente que dezenas e dezenas de anos depois ainda se tenha que
perguntar qual era aquele título que foi emitido por uma autarquia federal,
que deveria ter organização própria de auditoria interna, de contabilidade,
podendo responder agora pelos atos praticados ou não.
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Então. defendemos que uma organização administrativa tem que ser
chamada a prestar contas, porque o dirigente tem que se organizar. Para
isso, aí está o Decreto n° 200, que é de 1967 ou 1969. Então, há que se
organizar melhor as indiretas.

A outra questão foi da Prefeitura, do Estado e do município. Defendemos
que essa lei deve ser simples e profunda em princípios e que o Estado e os
municípios a detalhem naquilo que for de sua competência. sem mudar o
rumo da lei.

Com relação às esferas de governo, primeiro deve haver uma integração
entre elas. Fazemos isso hoje na área federal . por um comitê de dirigentes
de controle do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Agora, estamos
tentando regulamentar isso. No Executivo, temos uma medida provisória que
está aí há 45 meses, mas vai sair lei. No Legislativo já temos lei, mas no
Judiciário ainda não está claro nem quem é o alvo central. Imagino que essa
lei deve obrigar cada Poder a definir a sua estrutura de controle interno num
prazo 'X".

Com relação ao fluxo de caixa. trabalha-se por ele porque o orçamento
está desequilibrado. Há a necessidade de se equilibrar o orçamento, caso
contrário, tem que se equilibrar no caixa. Por isso é que temos que inverter o
processo e buscar os princípios do orçamento.

Se atendêssemos aos princípios do orçamento - e um deles é o equilíbrio -,
não teríamos aqui um orçamento fictício. Quem tem orçamento fictício ou
controla pelo caixa ou não paga dívida, porque não tem como pagar. Esses
dois exemplos estão nítidos nas praças públicas, naquilo que os técnicos
conhecem um pouco mais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Amaro da Silva Júnior, que fará
sua pergunta oralmente.

O Sr. Amaro da Silva Júnior - Pergunto ao Sr. Domingos Poubel: o senhor
abordou, com propriedade, a questão dos controles gerencial, escntural e
legal. À luz do Projeto de Lei Complementar n° 135196. o senhor acha que
não está um pouco difusa essa doutrina, esse embasamento para a prática,
em termos de gestão orçamentária? Será que os 5.500 munic4pios do Brasil
têm como fazer gestão orçamentária com esse engessamento de suas
atribuições em termos de gerência. de execução?

O Sr. Domingos Poubel - Sobre a questão gerencial. o próprio projeto de
lei complementar. ao tentar levar para si toda aquela parte do Decreto n° 200
- porque nós imaginamos que o projeto de lei complementar será o grande
instrumento de trabalho de todos nós que trabalhamos nessa área em nivel
de Estado e município -, seria o grande manual básico dos conceitos. Então,
fizemos uma proposta para não deixar mais nada de fora do projeto, porque
ele vai se constituir numa lei permanente. Ai teríamos que trazer algumas
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coisas que estão hoje no Decreto n° 200 para que não tenhamos que falar
ora no Decreto n° 420, ora no Decreto n° 200. E comum hoje, na
administração pública, buscar nas duas leis. Então, tentamos trazer para o
Decreto n° 200, o que o Deputado até acatou. Mas causou uma certa
confusão. Quando o capítulo do controle interno misturou controle
administrativo com sistema de controle, isso causou discussão.

Estamos hoje, no Executivo, tentando ajustar isso, separando as
responsabilidades pelo controle administrativo, que está no Decreto n° 200,
do sistema de controle interno, o que traz confusão na área administrativa,
na área de planejamento, na área de acompanhamento. Por isso digo que
essa é uma matéria que será muito debatida na parte da tarde. Agora, a
idéia era separar, mas não deixar de fora da lei. Caso contrário, teremos que
trabalhar com as duas leis. E a outra coisa é o gerencial. O gerencial não
está ali contemplado como devia.

Na verdade, ali está o orçamentário e o financeiro e patrimonial. Não está
o gerencial. Estamos incluindo um capítulo da obrigação. Estamos montando
hoje a contabilidade gerencial no Poder Executivo. Ela tem uma leitura
diferente. Vou dar um exemplo. A folha de pagamento está no centro de
custo de quem paga, mas o servidor cedido é custo de quem usa.
Desculpem-me por usar a palavra servidor, mas gerencialmente as pessoas
acham que requisitar servidor não é custo. Não tem custo nenhum. O custo é
do outro. Mas o gasto, que é diferente de despesa, de custo, deve ser
medido gerencialmente. A despesa é medida orçamentariamente. Esse é um
tema polêmico, que não vamos resolver com o PLC, mas vai ser uma
discussão profunda nos controles internos. Separar despesa, custo, gasto,
desembolso, só isso seria motivo de um seminário. Gasto gerencial, despesa
orçamentária e custo do projeto. Aí daria para trabalhar essas questões.
Apropriar os projetos no custo, o centro de custo, o gasto e a despesa. Mas
isso é muito técnico e não daria tempo para discutirmos. Vamos tentar
separar pelo menos a confusão que trouxe o PLC ao misturar o
administrativo com o sistema.

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Suzana de Abreu Lemos, da
Secretaria da Fazenda, dirigida ao Dr. Domingos Poubel: "Qual será a forma
de organização do sistema de controle interno? Por que essa agregação da
função de contabilidade do sistema de controle interno? Ela não deveria
estar integrada com as demais funções da ação governamental, ou seja,
planejamento, orçamento, auditoria e administração financeira?".

Um comentário da Sra. Amélia Uchoa, do Tribunal de Contas de Minas
Gerais, que diz o seguinte: "Apesar de, como vários servidores públicos aqui
presentes, também ter motivos para já estar cansada de discutir o assunto
ao longo desses 8 anos, sinto-me revigorada com a afirmação do Dr. Poubel
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de que essa discussão entrará no próximo século. Sinal de que há
consciência de que o Projeto de Lei Complementar n o 135/96 não pode ser
aprovado como hoje se apresenta. Há muito a se aprimorar. Isso é, por um
lado, um desabafo e, por outro, uma injeção de ânimo para continuarmos
discutindo o assunto". Com a palavra, o Dr. Poubel.

O Sr. Domingos Poubel - Essa questão do papel da contabilidade do ciclo
orçamentário é uma grande polêmica. Participo disso há 12 anos. O
Executivo Federal entende hoje, pela forma como teve de implantar esse
sistema de controle, que ele se desdobra em três grandes subsistemas:
programação financeira, contabilidade e auditoria.

Essa é a organização do controle interno do Poder Executivo, que não é a
do Legislativo, a do Judiciário e a de alguns Estados. Conheço alguns
Estados e vejo até representantes do Rio Grande do Sul aqui. Nesse Estado,
por exemplo, a contabilidade faz parte do controle interno, inclusive nos três
Poderes. Na área federal, a contabilidade também faz o controle interno dos
três Poderes. Mas, em alguns poderes, isso não é verdade. Em alguns
Estados, isso não é verdade, e a Constituição não tratou disso. A
Constituição, no artigo do controle interno, não tratou de contabilidade e de
finanças. Isso causou polêmica. Alguns alegam que, mesmo que a
Constituição não tenha tratado disso. deve ser organizado assim. Outros
alegam que. mesmo que ela não tenha, ela não deve. Então. essa polêmica
existe entre nós. Estamos debatendo isso há doze anos. No Poder
Executivo, temos os três segmentos no sistema e dois órgãos. o Tesouro
cuidando de um e nós cuidando do outro. Agora, é polêmico, nos não vamos
resolver isso entre nós e a lei também não vai. Infelizmente, ela não vai
resolver, porque chegou-se a um consenso quanto ao capítulo da
contabilidade e o do controle interno. Nós tentamos fazer isso dentro do
capitulo maior, ou seja, o sistema de controle interno. Vejo hoje, com a
nossa experiência de vida no Executivo, que nós temos três grandes áreas
de controle externo. E ai - lamento dizer - tiraria finanças, embora. oriundo
do Tesouro, mas foi feito o controle interno juntando-se finanças por uma
característica peculiar da época. Lamento dizer isso e fico até sem graça em
dizê-lo, porque a minha origem é o Tesouro. mas vejo hoje que a montagem
definitiva do controle interno seria em três grandes áreas. Essa e uma área
que não existe em lugar nenhum do País, que é o controle físico dos
programas de governo. Essa área está solta. O Planejamento pensa que é
ele quem tem que fazer isso, mas não é ele e, sim, o usuário dessa área.
Temos a contabilidade contabilizando e apurando finanças, mas não temos
um segmento apurando fisicamente. O Governo Federal tem até exercitado
um pouco isso. Criou o Brasil em Ação com 42 projetos. Na verdade, todo o
Brasil tem que estar em ação. Então está faltando uma área responsável por
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saber o que estão fazendo. Estamos tentando organizar isso, mas há uma
polêmica com o Planejamento, que pensa que a função é dele. Hoje, já não
temos essa discussão mais porque, quando o Planejamento vê o resultado,
ele vê o impacto macroeconômico, vê o impacto no programa. O nosso
acompanhamento físico não foi feito. Nós não estamos aferindo o mérito do
que foi feito e do que não foi feito. Depois, há o segmento contábil, que é o
financeiro, e o segmento da auditoria, que é a conclusão da avaliação de
gestão.

Então, essa é a roupagem que estamos discutindo hoje no Executivo, mas
nem o nosso projeto hoje contempla isso. Por isso, são 45 meses e ninguém
discute mais, porque ninguém agüenta mais discutir controle. O que temos
que fazer é controle. Então, deixamos de lado os debates, porque não há
mais vencidos nem vencedores. Estão todos cansados. O que precisamos é
fazer e fazer. Aí, nós estamos fazendo, buscando a integração pelo cansaço,
mas não vejo ainda essa questão resolvida no Pi- e, ao abrir essa discussão,
podem se preparar, porque o próximo século é pouco. Mas vamos fazer isso.
Estamos tentado fazer isso com as Fazendas dos Estados.

O Sr. Presidente - Temos mais um participante.
O Sr. Artur Fernandes Gonçalves Filho - Artur Femandes Gonçalves Filho,

Diretor Financeiro da Companhia de Distritos Industriais. O meu
questionamento tem mais a ver com a cidadania. Na minha família, fomos
educados e criados com o conceito de que cidadania é exercício e que a
maneira mais eficiente de exercitá-la é por meio de exemplos. A minha
pergunta vai, então, para o Deputado Miguel Martini. Conforme foi colocado
com muita propriedade pelo Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Fued Dib,
os homens públicos que ocupam os cargos públicos ditos de cabeceira
acreditam estar acima do bem e do mal. Ele citou como exemplo Deputados,
Desembargadores e Procuradores. Acredito que esse sentimento muitas
vezes é causado pelo excesso de corporativismo e pela certeza da falta de
punibilidade por atos praticados, muitas vezes, mesmo antes que esses
homens exerçam os seus mandatos. O meu questionamento ao Deputado é
o que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerias tem feito para
acabar com a conotação que hoje é dada à imunidade parlamentar. Muito
obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Agradeço pela pergunta. Primeiramente, acho
que não se resolve esse problema se acabarmos com a imunidade
parlamentar. Vou falar sobre essa questão daqui a pouco.

Temos uma relação hoje que é perigosa e que passa por uma questão
cultural, de formação. O eleitor, de um modo geral, não tem conhecimento
maior sobre qual é o papel do legislador, desde o municipal até o federal.
Ainda hoje se pensa que o Deputado ou o Vereador é aquele que vai levar o
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poste para a sua rua ou que vai resolver o problema de encanamento. Isso é
um problema do Executivo e não do Legislativo.

Ao Deputado Estadual e também aos outros, não é cobrado - e não é
importante para o eleitor, de um modo geral -, se ele é um bom legislador, se
ele trabalha na discussão dos projetos ou se ele apresenta projetos novos.

Vou fazer aqui uma inconfidência. Quando comecei a trabalhar nesta
Casa, eu me joguei de cabeça - esse é um defeito que tenho. Alguém
procurou os meus assessores e disse que avisassem ao Deputado - quem
disse isso foi uma pessoa amiga, uma pessoa técnica da Casa, que estava
preocupada comigo por ver a minha boa vontade - que trabalhar nas
comissões e defender suas posições nas comissões não dá voto.

Então, essa é uma questão grave que precisa ser resolvida por uma
participação maior, à medida que se cria uma consciência de cidadania.
Tenho rodado este Estado e até outros Estados da Federação dando cursos
de formação política e de consciência de cidadania, e isso é uma coisa
fantástica! O meu gabinete está treinado para isso. Há um grupo treinado
para fazer isso e que não ganha nada, e essa é uma consciência que nós
queremos que exista.

Quando chego ao interior e reúno Vereadores juntamente com a
sociedade, digo que Vereador não tem de prometer que vai calçar a sua rua,
não tem de prometer que vai botar iluminação. E os vereadores olham para
mim ruborizados de raiva, porque essa é uma prática comum e eles acham
que é assim.

Mas o maior problema que vejo e que éo mais perigoso - acho que não
vamos resolvê-lo agora, vamos ter de avançar nisso ainda mais - é que hoje
há uma concentração de poder no Executivo. Qual é a relação que existe
hoje? O parlamentar deve legislar e fiscalizar. Para que ele exerça esse
papel. ele precisa atender à demanda da sua região. daqueles que o
elegeram esperando que ele os represente na defesa de seus interesses, e,
ao mesmo tempo, tem de ter independência para dizer 'não" ao que
considera errado nos projetos do Executivo.

Ora, o orçamento hoje é apenas autonzativo. Então, o que acontece?
Vamos supor que eu consiga aprovar uma emenda ao orçamento, cuja
proposta só será realizada se o Governador tiver vontade. Se ele não tiver
vontade, não será realizada. E só autonzativo. Muito bem, ai o mesmo
eleitor que exige que eu seja um fiscalizador eficiente vai ao meu gabinete e
diz assim: olhe, preciso para a nossa região - ou o Prefeito. ou quem quer
que seja - de resolver um problema na área da saúde, ou na área da CEMIG,
isso assim. Aí o parlamentar vai acompanhado desse eleitor, quer seja
Prefeito, quer seja líder comunitário, pedir que o Executivo faça alguma
coisa. Nesse momento ele se fragilizou, porque ao ser atendido pelo
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Executivo, ele já não tem a independência para votar aqui, porque, no dia
em que votar de maneira inteiramente independente, ele não conseguirá
seus benefícios. E ai aquele eleitor que exige, se não recebe o benefício que
pede, não vota no parlamentar. Então, cria-se uma relação complicada. Se o
orçamento fosse de cumprimento obrigatório, aí, sim, haveria absoluta
independência dos legisladores.

Aqui, entro na questão: sou radicalmente contra a imunidade parlamentar,
excetuando-se os casos de livre exercício da função parlamentar. Crimes
comuns são crimes comuns e têm que ser tratados como tal. Uma
Assembléia Legislativa ou um Congresso Nacional não podem ser lugar para
se acobertarem bandidos, criminosos, ladrões, traficantes e coisas do tipo.
Isso é lógico, isso é óbvio. Há, entretanto, que se ter cuidado, pois sabemos
das grandes forças que existem hoje por trás e que mascaram a verdade.

A meu ver, teríamos que ter uma legislação em que a imunidade
parlamentar fosse mantida apenas durante o exercício de um mandato
político, mas, em se tratando de crimes comuns, eles têm que ser julgados e
não podem ser acobertados por lei.

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Ana Beatriz Vieira Franco, do Tribunal
de Contas, ao Deputado Miguel Martini: 'Como assegurar ao responsável
pelo controle interno, que deverá amparar o Tribunal de Contas na sua
missão institucional, a isenção necessária à sua missão, ainda que
resguardada no texto de uma simples lei complementar, se vemos a
Constituição sendo descumprida a todo momento?"

O Deputado Miguel Martini - Não temos como garantir nada além do limite
da lei. A lei define, determina, obriga, e cabe aos órgãos de julgamento
tomarem as medidas punitivas para o não cumprimento da lei.

O que não posso é partir do pressuposto de que, se questões legais, em
algum momento, são desrespeitadas, a lei não vale mais. E preciso
aprimorarmos o processo de responsabilizar os descumpridores da lei, e, ao
mesmo tempo, criarmos mecanismos que possam garantir seu cumprimento.

Esse é o caminho de amadurecimento de uma sociedade, à medida que
ela começa não só a criar leis mas a respeitá-las.

Ai. vamos chegar a outro debate: a concentração de poder e a impunidade
grassam em nosso País. Há uma excessiva concentração de poder no
Executivo que, em alguns casos, fragiliza até o Judiciário. Por outro lado, o
Judiciário é um poder que precisa ser questionado, que precisa ser
rediscutido, porque sua absoluta independência não tem gerado os
resultados que a sociedade espera. O Judiciário precisa, sim, passar por
uma discussão. O que não podemos dizer é que, em função disso, não
adianta fazer leis e não adianta garantir nada. O que acho é que temos que
aprimorar esse processo, só isso.
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Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, esta Presidência

manifesta seus agradecimentos aos ilustres conferencistas, bem como às
autoridades participantes e ao público em geral pela honrosa presença, e
encerra esta reunião, convocando os Deputados para a ordinária de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a especial,
também de hoje. às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 70a REUNIÃO ESPECIAL, EM 11/11197
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. José
Tarcísio Amorim - Palavras do Sr. Coordenador - Palavras do Sr. Márcio
Pochmann - Palavras do Sr. Antônio Alvares da Silva - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Ivo José - Dilzon

Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonídio Bou.as - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Mana José Haueisen - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péncles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley
Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20h15min, a lista de

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

Ata
- O Deputado Marco Régis, 2 0-Secretário "ad hoc". procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

0 Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os



78
Exmos. Srs. José Tarcísio Amorim, representando o Magnífico Reitor da
PUC: Márcio Pochmann, professor da UNICAMP; Antônio Alvares. Juiz do
TRT, e Patrus Ananias, coordenador dos trabalhos.

Destinação da Reunião
Destina-se esta reunião à realização do Seminário Trabalho e Existência,

uma promoção conjunta da Escola do Legislativo, do Instituto de Relações
do Trabalho e do Instituto Jacques Maritain. Esse seminário se realizará em
cinco painéis. O tema do painel de hoje é: "O Mundo do Trabalho em
Mudança".

Palavras do Sr. Presidente
Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, em um dos mais

lúcidos e importantes documentos de seu pontificado - a encíclica sobre o
trabalho humano -, o Papa João Paulo II enfatiza que o tema exige constante
e renovada atenção. Sublinha o pontífice que, sobre ele, 'com efeito, surgem
sempre novas interrogações e novos problemas, nascem novas esperanças,
como também motivos de temor e ameaças ligados com essa dimensão
fundamental da existência humana, pela qual é constituída cada dia a vida
do homem, da qual esta última recebe a própria dignidade...'

De fato, ao trabalhar, o ser humano toma consciência de seu próprio poder
e reconhece sua condição de centro da obra criadora de Deus e participe
dela, intervindo positivamente na natureza e produzindo cultura.

Mas se é no mundo do trabalho que experimentamos nossa grandeza, é
também nas relações que se dão no interior que acontecem mazelas como a
desvalorização da mão-de-obra, a alienação do trabalhador pela atividade
massificada e repetitiva, as condições de escravidão e, finalmente, para
nossa vergonha e tristeza, a exploração de crianças.

Se o desenvolvimento da ciência e da tecnologia encurtou distâncias.
aproximou as pessoas e abriu as portas a uma existência menos penosa e
mais produtiva, ele trouxe, por outro lado, o grave problema do desemprego
estrutural causado pela automação, flagelo que não poupa nem mesmo as
nações ditas do Primeiro Mundo.

O processo de globalização econômica, considerado por -muitos como
irreversivel, criou um ambiente de competição acirrada, muitas vezes feroz.
Nesse contexto, sob os imperativos da concorrência internacional, deprime-
se o valor do trabalho produzindo-se condições de vida subumanas, que
atentam contra as liberdades e os direitos fundamentais.

Por isso mesmo, faz-se hoje extremamente necessário refletir sobre essas
realidades em busca de respostas e caminhos. Por mais graves que elas se
nos apresentem, não podemos abdicar da ação e renunciar à esperança.

A Assembléia de Minas, cônscia de suas responsabilidades para com o
povo deste Estado, tem-se ocupado dessas questões, seja debatendo-as,
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seja empreendendo ações no sentido de contribuir para solucioná-las ou
minorá-las.

Este seminário insere-se, portanto, perfeitamente em nossa linha de
preocupações prioritárias e ocorre num momento mais que oportuno.

Esta Casa vem procurando, por todos os meios. trabalhar em parceria com
a sociedade. Este encontro dá continuidade a um dos aspectos mais
positivos dessa parceria: a colaboração que vem ocorrendo entre a Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais e o parlamento mineiro. Queremos
agradecer a todos que o tomaram possível: ao Padre Geraldo Magela
Teixeira, Magnífico Reitor de nossa querida PUC-MG; à direção e aos
componentes do Instituto de Relações do Trabalho e do Instituto Jacques
Maritain, e à nossa Escola do Legislativo, que tem caminhado na vanguarda,
promovendo a interlocução entre este Poder e a comunidade acadêmica.

Expressamos nosso reconhecimento também aos conferencistas,
coordenadores e dabatedores.

Já disseram que a política é a arte do possível. Nós dizemos que ela é o
exercício da esperança. Com esse pensamento, desejamos, a todos, dias de
fecundo trabalho. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra ao Prof. José Tarcísio
Amonm, representando nesta reunião o Magnífico Reitor da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, Padre Geraldo Magela Teixeira.

Palavras do Sr. José Tarcísio Amonm
Exmos. Srs. Deputado Cleuber Carneiro, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Márcio Pochmann, professor da
UNICAMP; Antônio Alves, MM. Juiz;. Patrus Ananias, coordenador dos
trabalhos desta noite, estimulado pela fala do nobre Deputado que nos
preside neste momento, Cleuber Carneiro, que cita palavras pontificias,
ocorre-me, seguindo a mesma linha, informar que uma universidade católica
é também um lugar onde se processa uma profissionalização e, portanto, um
elemento formador de trabalho. Mas ela é também um lugar onde se pensa
primordialmente na existência, porque a dignidade do homem. a dignidade
da pessoa humana está no centro das reflexões - tanto de uma revelação
quanto de uma ética.

Por causa disso, talvez não seja inoportuno fazermos uma provocação,
pois, no próprio Livro do Gênesis. considera-se o trabalho como uma punição
ao homem, pelo fato de ele ter transgredido determinada lei moral. Contudo,
muito rapidamente essa idéia foi sendo desfeita, e a noção de trabalho foi
atribuída ao próprio Deus, que trabalhou durante seis dias e descansou no
sétimo, e aos apóstolos, que consideravam tudo o que faziam como um
trabalho. Aliás. Paulo, o rei dos apóstolos, costumava vangloriar-se de que,
junto com sua missão, trabalhava para sua comunidade, para que pudesse
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auferir a dignidade de sua existência e de sua missão por meio de uma
identificação com uma produção que tomasse possível o seu sustento e
visível a sua participação no mundo.

Dentro dessa tradição, o trabalho vem recebendo naturalmente uma
atenção especial das universidades católicas, e nossa universidade se sente
particularmente feliz por estar nessa parceria com a Assembléia Legislativa,
por meio dos nossos institutos - Jacques Maritain e Instituto de Relações do
Trabalho - e da Escola do Legislativo, que relevantes serviços prestam à
nossa comunidade. Trabalhar e existir são preocupações desta Assembléia e
da nossa Universidade. Assim, nessa parceria, que muito nos honra,
trazemos aqui a mensagem do nosso Reitor, desejando que os trabalhos
sejam produtivos, melhorem nossa consciência ética e tragam grandes
efeitos de cidadania. Muito obrigado. (- Palmas.)

O Sr. Presidente - Esta Presidência passa a coordenação dos trabalhos ao
Prof. Patrus Ananias.

Palavras do Sr. Coordenador
Sr. Presidente, Deputado Cleuber Carneiro: Prof. José Tarcísio Amorim,

aqui representando o Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais, Pe. Geraldo Magela: Prof. Márcio Pochmann, da Universidade de
Campinas, nosso expositor; professor e Juiz Antônio Alvares da Silva,
debatedor; pessoas presentes, o coordenador não deve falar, mas
coordenar. De qualquer maneira, quero dizer algumas palavras para
parabenizar a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, por meio do Instituto de
Relações do Trabalho e do Instituto Jacques Mantain, por este evento,
realizado no momento em que o trabalho vai-se tomando uma espécie de
questão numérica e de uma questão de mercado: trabalha quem pode: quem
não pode não trabalha. Conseqüentemente, quem não pode não vive. Essa é
uma relação primária.

Penso que este seminário repõe a questão do trabalho como uma questão
fundamental da vida humana. O trabalho é um dever e é um direito. O
trabalho não se confunde com o emprego. O trabalho é um espaço de
afirmação da dignidade humana.

Numa linguagem de fé, diríamos que o trabalho nos faz parceiros de Deus,
nos faz co-construtores do mundo. O trabalho tem uma dimensão pessoal,
familiar, de manutenção, de dignidade pessoal e familiar, mas tem também
uma dimensão comunitária e social. E pelo trabalho que nos inserimos na
vida social e que colaboramos para o bem comum e para o desenvolvimento
das potencialidades de cada ser humano e de cada comunidade.

Já que os sistemas pontifícios, de aceitações pontifícias e religiosas
começaram a se colocar aqui nesta noite, quero resgatar aqui duas datas.
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Estamos celebrando em 1997 o 300 aniversário da encíclica "Populorum
Progressio", sobre o desenvolvimento dos povos, do Papa Paulo VI, que,
inspirado em Jacques Mantain e no Padre Lebret, fez dessa encíclica um
clamor de justiça em nome dos povos pobres e excluídos. E,
coincidentemente, em 1997, ano do centenário de Belo Horizonte,
comemora-se também o centenário do Cardeal Montini, o mesmo Paulo VI,
que. quando Arcebispo-Cardeal de Milão, foi chamado pelos conservadores
de "O Arcebispo Vermelho', pelas suas profundas ligações com os
trabalhadores.

O que está em discussão hoje, no mundo e no Brasil, é a questão do
trabalho: se o trabalho é o espaço de afirmação do ser humano ou se o
trabalho é uma mera questão contábil, vinculada a operações matemáticas,
ligadas a uma macroeconomia absolutamente incontrolável, que depende de
especuladores. Esse é o tema que estamos abrindo hoje, com este
seminário. Ele terá outros momentos nos próximos dias e desde logo
queremos convidar a todos para que estejam presentes nas próximas
conferências, que serão anunciadas aqui, ao final.

Isso posto e sem mais delongas, quero passar a palavra ao nosso
expositor, Prof. Márcio Pochmann, doutor em Economia pelo Instituto de
Economia da Universidade Estadual de Campinas. Pesquisador do Centro de
Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho junto ao Instituto de Economia
da Universidade Estadual de Campinas, desde 1969. e Diretor Executivo nos
períodos de 1995 e 1996, professor do Departamento de Politica e História
Econômica do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas,
membro do Grupo de Conjuntura do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos, o nosso DIEESE, consultor da
Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo
para a Área de Políticas e Empregos, autor de vários livros e artigos em
revistas e jornais sobre questões do trabalho. Será nosso debatedor o Prof.
Antônio Alvares da Silva, que nós, mineiros, tão bem conhecemos e
reconhecemos: Juiz do Trabalho. hoje integrando o Tribunal Regional do
Trabalho da 33 Região, professor titular de Direito do Trabalho-na Faculdade
de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, autor de vários livros,
artigos e ensaios sobre temas relacionados com o Direito do Trabalho,
inclusive e às vezes, especialmente, sobre temas relacionados com o direito
sindical, direito coletivo do trabalho, agora também nos brindando
semanalmente com bons e luminosos artigos sobre temas vários na
imprensa mineira, amigo fraterno, a quem sempre tive na condição de
mestre e de uma referência. Estou muito feliz como coordenador desse
encontro.

A proposta da coordenadoria é terminar os trabalhos por volta de 1 0h30min
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ou 10h45min no máximo, porque uma boa reunião, se não se encerra em
certo horário, as pessoas, democraticamente, se encarregam de encerrá-la,
retirando os seus limites.

Daremos ao Prof. Márcio Pochmann 40 minutos para a sua exposição, o
Prof. Antônio Alvares da Silva terá 20 minutos, e nós teremos o tempo
restante para o debate com o plenário. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Márcio Pochmann
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os ilustres constituintes desta

Mesa, o Deputado Cleuber Carneiro, o Prof. Tarcísio, da PUC, o
coordenador dos trabalhos, Dr. Patrus Ananias, e o debatedor, Prof. Álvares.

Gostaria de agradecer o convite para participar deste encontro. Sempre é
um prazer vir a Belo Horizonte, onde tenho tido oportunidade de participar
das atividades que a PUC vem realizando. Certamente terá êxito esse
conjunto de exposições cujo tema, centrado no trabalho e na existência, é
objeto de reflexão e questionamento neste final de século. Quero
parabenizar também as três instituições envolvidas, a Escola do Legislativo,
o Instituto de Relações do Trabalho e o Instituto Jacques Mantain pelo
evento.

Gostaria de iniciar a minha exposição trazendo para questionamento e
para o debate o seguinte: acho que o tema do trabalho tem sido tratado,
neste final de século, de forma limitada, e, na maior parte das vezes, está
restringido à discussão sobre o funcionamento do mercado de trabalho, a
situação entre a oferta e a demanda de mão-de-obra. Se quisermos
aprofundar a discussão sobre a questão do trabalho, precisamos entrar em
discussão sobre as variáveis exógenas ao mercado de trabalho, ou seja,
precisaríamos discutir vários pontos que são fundamentais e que definem e
condicionam o trabalho na sociedade moderna. Para isso, precisaríamos
discutir, por exemplo, qual é o formato, qual é o padrão de desenvolvimento
econômico e social que está sendo conformado neste final de século.

Antes de mais nada, esse é um ponto importante, porque é interessante
termos clara essa época especial pela qual o capitalismo vem passando e
que é um período de difícil comparação. Talvez, se olharmos a história do
capitalismo nos últimos 300 anos, possamos identificar, guardadas as
devidas proporções, três fases em que passamos a ter uma descontinuidade
no uso do trabalho, na tecnologia e nas formas de produção. Na primeira
revolução industrial e tecnológica, no final do século XVIII e inicio do século
XIX, podemos observar um período extremamente rico do ponto de vista das
transformações no mundo do trabalho. E um período no qual ocorre a
formação dos estados nacionais, um período de desenvolvimento de
unidades produtivas, fundamentalmente unidades familiares, e as primeiras
oportunidades de surgimento de instituições que vão representar os
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interesses dos trabalhadores a partir dos sindicatos de ofício. Esse é um
momento importante de profundas transformações na história do trabalho e
do próprio capitalismo.

Em um segundo momento, no final do século XIX e inicio do século XX,
período da chamada segunda revolução industrial e tecnológica, um período
de profundas transformações tecnológicas e do conhecimento, novos
descobrimentos, surgimento da energia elétrica, da indústria automobilística,
da indústria química, enfim, um período, concentrado no tempo, de
profundas transformações. E o momento em que observamos o surgimento
da grande empresa capitalista. Em vez de pequenas unidades de produção,
passamos a estar diante de grandes empresas que não passam mais a
contratar 10, 15 trabalhadores, mas 50 mil trabalhadores. 100 mil
trabalhadores. E um 'locus' concentrado de trabalho que possibilita uma
nova forma de representação e de ação por parte dos trabalhadores, que
são, na verdade, os chamados sindicatos gerais, como Hobsbawm
identificou, ou o chamado novo sindicalismo, que são aquelas instituições
que passam a representar os anseios dos trabalhadores e empregados, e
não mais diferenciando. como faziam os sindicatos de ofício, trabalhadores
qualificados. A experiência anterior dos sindicatos de ofício era
fundamentalmente dos trabalhadores qualificados, aqueles que tinham ofício
é que tinham alguma forma de representação. Ao mesmo tempo. no final do
século passado, são lançadas as primeiras bases de construção do chamado
estado de bem-estar social - "welfare state' -. ainda com a experiência de
Bismarck, na Alemanha, a partir de 1880. Foi um período extremamente
rico, que certamente criou as bases da constituição de uma sociedade
moderna e democrática para alguns países no século XX. Hoje vivemos urna
fase de profundas transformações. Alguns autores a denominam de terceira
revolução industrial e tecnológica, com profundas transformações do ponto
de vista económico. social, político e. sobretudo, das tecnologias. Isso
dificulta seriamente uma análise concreta do que está ocorrendo do ponto de
vista da sociedade e do trabalho. Há sinais tanto no que diz respeito a
inovações positivas do ponto de vista do trabalho como sinais também de
regressão social. E difícil nesse momento saber qual é a tendência que vai
predominar. Nós todos sabemos que. ao olhar a situação de uma economia
de mercado, uma economia capitalista, não apresenta novidade a existência
do desemprego e o uso precário da força de trabalho. Desde os primórdios
da origem do capitalismo isso foi sempre presente. Havendo economia de
mercado, há o fenômeno do desemprego. A novidade constatada desde o
final do século XIX. que se tomou mais clara no pós-guerra, foi certamente a
forma com que a sociedade reagiu ao problema do desemprego. A
sociedade reage frente aos problemas sociais, sobretudo ao desemprego, e,
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ao reagir, ela pode definir não apenas o nível de desemprego, mas, também,
as formas de convivência entre aqueles que têm emprego e aqueles que não
têm emprego. Podemos olhar, por exemplo, as pessoas que estão
desempregadas e identificar o desemprego como um fenômeno social, um
problema coletivo, e, portanto, a sociedade precisa se preparar para
enfrentar melhor a situação do desemprego. Mas, também, a sociedade
pode reagir de forma conservadora e avaliar que o desemprego seja um
problema individual, das pessoas que não querem trabalhar, que são
consideradas vagabundas, ou mesmo que o problema do desemprego deve-
se fundamentalmente à desqualificação, à ausência de qualificação por parte
do trabalhador. Com relação a isso, surgiu um novo tema, um novo conceito,
o da emprega bilidade, que, muitas vezes, é colocado como uma solução
quase que individual, do ponto de vista do trabalhador. Aquele que se
qualificou tem maior chance de "empregabilidade", enquanto o que não se
qualificou não tem "em pregabilidade". De certa maneira, estamos fazendo
com que o problema do emprego seja de ordem individual. Se aquele
conseguiu emprego, é porque conseguiu se qualificar. E o que não
conseguiu emprego é porque não teve êxito na qualificação. Então, a
sociedade tem condições de reagir diante dos fenômenos sociais e impor um
novo estágio de integração social. Se olharmos um pouco o período que
estamos vivendo, sobretudo os principais fatores sociais, identificamos, do
ponto de vista do capital, daqueles que detêm os meios de produção, um
momento de profunda incerteza; incerteza em relação a quais são as novas
fontes de investimento. Deve-se investir em novas plantas produtivas, deve-
se investir em novas tecnologias, deve-se investir os recursos disponíveis no
mercado financeiro, na compra de ações, na compra de outras empresas?

Esse é um quadro de profunda incerteza, do ponto de vista do capital.
Qualquer decisão errada significa a falência, ou até a possibilidade de
inviabilizar o negócio, a empresa. Ao mesmo tempo, se observarmos sob o
ponto de vista dos governos, constataremos uma profunda instabilidade
neles. Quantos governos foram eleitos com determinadas plataformas e
terminaram por colocar em prática plataformas bastante diferentes? Não
precisamos analisar experiências próximas ao Brasil. Há experiências
européias: quantos Presidentes foram eleitos com determinadas plataformas
e colocaram em prática outras medidas? E um momento, então, de profunda
instabilidade dos governos, e por que não dizer, um momento de profunda
insegurança do ponto de vista do trabalho: insegurança no que diz respeito à
possibilidade de emprego, ocupação, à renda e às condições futuras de
inserção na sociedade. Esse quadro de incerteza do capital, de instabilidade
dos governos e de insegurança do trabalho conformam as características
gerais desse final de século. É óbvio que, ao falarmos sobre isso, é difícil
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identificar megatendências, ou seja, quais as tendências dos próximos 20 ou
30 anos. Estamos tratando de um momento em que existe uma dificuldade
de se avaliar o que se manterá para o futuro se não levarmos em
consideração as formas de reação social. Hobsbawm, um historiador
importante deste século, já chamava a atenção para a dificuldade que o
homem tem de entender o seu próprio momento. E menos difícil olhar para o
passado e procurar entender o que ocorreu nos últimos 20 anos, 100 anos.
Entretanto, é muito difícil avaliar o que está ocorrendo hoje, já que estamos
diante de um quadro de bastante complexidade, sendo difícil projetar o que
deve ocorrer no futuro. Gostaria, na verdade, de citar algumas interpretações
que estão sendo levantadas com relação às perspectivas das tranformações
que vêm ocorrendo no mundo do trabalho neste final de século.

Em momentos especiais como este, precisamos ter. antes de mais nada,
bastante calma para avaliar e poder fazer afirmações. De certa maneira, se
formos olhar a literatura especializada, podemos encontrar obras que falam
do fim do emprego, do fim do trabalho, do fim das ciências, etc. Já houve,
inclusive, um trabalho que falava do fim da história. Enfim, há uma
convergência de estudos que apontam para o fim do que está ocorrendo.
Aparentemente, essa é uma forte crítica ao que foram as formas de
integração social do pós-guerra. Tivemos, nesse período, um padrão de
integração social incomparável na história do capitalismo mundial. Ao se
encerrar a Segunda Guerra Mundial, tivemos um período que permitiu a
combinação entre altas taxas de crescimento econômico, quase o pleno
emprego da força de trabalho, quer dizer, taxas de desemprego muito
reduzidas e uma melhora da distribuição de renda. Essa foi uma experiência
combinada que perdurou por quase três décadas: de 1950 até o início dos
anos 70. Já estamos fechando quase três décadas de um periodo posterior à
segunda metade dos anos 50. Nesse período, observamos que se usam
novos conceitos como a globalização, a mundialização, a internacionalização
das economias e, independentemente do conceito empregado, é inegável
que temos um acirramento da competição entre as nações, um período de
profunda concorrência, em que há um aprofundamento de talvez uma das
características marcantes do desenvolvimento econômico deste sèculo, que
é um movimento de concentração do capital. E inegável, nestes últimos 20
anos, a rapidez com que tem ocorrido uma concentração de riquezas em
torno de Bancos. Um estudo recente do Prof. Dreyfus chamava a atenção
para o fato de que, em 1995. segundo seus estudos. haveria não mais do
que 40 grandes corporações internacionais, ou transnacionais, responsáveis
por 213 do comércio mundial e 60% dos investimentos produtivos realizados
no mundo.

Esse é um momento de concentração de riqueza e de poder internacional
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sem paralelo. Esse mesmo conjunto de corporações sena responsável por
algo em tomo de 150 mil postos de trabalho. Esse momento de concentração
de capital, que vem acompanhado do acirramento da competição, não se
vem traduzindo em uma melhor utilização dos recursos produtivos. Tem-se
construído a idéia hoje, cada vez mais predominante, de que o mercado é o
"locus" de melhor alocação de recursos, é a fonte de elevação da
produtividade. O que quero mostrar é justamente que esse predomínio não
tem permitido uma melhor alocação e um melhor uso dos recursos
produtivos: não tem permitido um melhor uso da força de trabalho, tampouco
tem permitido maior produtividade. Os dados que temos, a partir do
acompanhamento das principais variáveis macroeconômicas, nos permitem
dizer que isso não está se verificando.

Hoje à tarde estava em Campinas, num seminário. Havia lá uma banca de
livros, e uma coisa nos chamava a atenção: os títulos dos livros. Víamos lá:
"Trabalho e Globalização", "Desigualdade e Globalização", enfim, qualquer
título tinha a palavra "globalização". Ao mesmo tempo, fazendo um paralelo
e observando os comentaristas econômicos e os jornalistas, podemos dizer
que, a cada frase que dizem, usam a palavra 'mercado". O mercado tomou-
se um ator inquestionável. Nos periódicos lemos: as bolsas de valores
andaram de lado, e o mercado estava nervoso; o mercado gostou das
medidas do Governo, e assim por diante. O mercado é uma instituição
abstrata, como se fosse arbitro do comportamento da sociedade. E esse
árbitro não tem sido, pelo menos nas duas décadas, a melhor fonte de
alocação de recursos e de uso da mão-de-obra. Ao contrário do que o senso
comum permite avaliar, estamos diante de duas décadas em que o
crescimento econômico tem sido um dos mais baixos das últimas cinco
décadas. Trouxe algumas transparências. mas o lugar não era muito
apropriado. Então, se vocês confiarem no que vou dizer - e isso está nas
transparências -, podemos verificar que os principais países desenvolvidos,
no período de 1983 a 1996, registram taxas de desenvolvimento econômico
bastante inferiores àquelas que foram observadas nos anos 50 e 60. Países,
como a Alemanha, por exemplo, que registraram taxas de crescimento
médio anual de suas economias, entre 1960 e 1973, em tomo de 5%,
atualmente registram taxas inferiores a 2% ao ano. Ao mesmo tempo. esses
mesmos países não registram um crescimento da produtividade do trabalho
como se poderia imaginar diante de um período de avanços tecnológicos. Na
economia japonesa, uma das mais conhecidas do ponto de vista do uso da
tecnologia, o crescimento da produtividade do trabalho, entre 1983 e 1996,
foi de apenas 3,2% anuais em média, enquanto que. de 1960 a 1973, o
crescimento médio anual foi de 9,2%. Se examinássemos a produtividade do
trabalhador japonês de 1991 a 1996, veríamos que ela cresceu apenas 1,2%.
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Então, percebemos que estamos vivendo um momento de contradição. A
despeito do que se diz do mercado de trabalho, que seria o melhor alocador
de recursos, isso não se observa na prática, porque as economias
desenvolvidas apresentam taxas de crescimento muito baixas.

Um outro ponto para o qual é importante chamarmos a atenção de todos,
quando se trata de pensar as transformações do trabalho, está associado à
contradição daquilo que os autores chamam de uma sociedade
tecnologicamente mais avançada", que tem capacidade de produzir mais,
com menos pessoas e com mais tecnologias, reduzindo o trabalho penoso,
por exemplo.

Isso, obviamente, não se está verificando na sua totalidade. Em 1995, foi
feito um levantamento e, nesse levantamento, do ponto de vista do uso do
trabalho, foi identificado o crescimento do trabalho escravo nos Estados
Unidos. Ao mesmo tempo, se observarmos o último levantamento da
distribuição de renda na Inglaterra, veremos que em 1996 ele apresentava
indicadores de desigualdade social comparáveis com o primeiro
levantamento feito em 1887. Quer dizer, quase 100 anos depois está
havendo um retrocesso do ponto de vista da desigualdade social em países
que eram, aparentemente, sinônimos de países com homogeneidade no uso
do trabalho e taxa de desemprego reduzida. Não obstante essas
oportunidades colocadas pelo avanço tecnológico, estamos diante de um
quadro em que o desemprego tornou-se um fenômeno quase mundial. E
Óbvio que o desemprego em cada pais apresenta maior ou menor gravidade,
mas os países em geral apresentam taxas de desemprego relativamente
muito elevadas, ainda que possam diferenciá-las. Mas é importante, antes de
mais nada. ainda que seja um fenômeno de ordem mundial, dizer que o
desemprego tem causas distintas. Podem dizer que. já que o desemprego é
um problema mundial, não há alternativa do ponto de vista do espaço
nacional, e parece que isso não seria verdadeiro. Se olharmos a experiência
dos países desenvolvidos, veremos que a experiência do desemprego é
recente, é um fenômeno dos últimos 25 anos. De 1950 a 1973, a taxa de
desemprego foi muito baixa. Em países como a Alemanha o desemprego
atingiu não mais que 1% da população economicamente ativa, o que
significa dizer que de cada 100 trabalhadores alemães apenas 1 estava em
situação de desemprego. Mesmo países com problemas sérios no mercado
de trabalho, como a Itália, registraram como média de desemprego, nos
anos 50 e 60, um nível de desemprego inferior a 3% da população
economicamente ativa. A partir da segunda metade dos anos 50, o
desemprego cresceu drasticamente, e hoje os países desenvolvidos
apresentam uma taxa de desemprego em tomo de 10% da população
economicamente ativa. Faço um parêntese para dizer que os indicadores de
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desemprego nas metodologias usadas para medir o desemprego estão
defasadas. As metodologias de desemprego dos países desenvolvidos foram
desenvolvidas ainda no início deste século, mas difundidas no pós-guerra,
período em que havia praticamente o pleno emprego, ou a pessoa teria a
situação de desemprego, mas havia as políticas públicas, o seguro-
desemprego, que faziam com que a pessoa não baixasse muito o seu padrão
de vida. Atualmente, os países desenvolvidos têm crescido com outras
formas de ocupação que muitas vezes assemelham-se muito mais ao
desemprego do que a um posto de trabalho. Então, as estatísticas não
medem claramente. Por exemplo, no Japão, quando uma mulher japonesa
perde o emprego, ela não é identificada pelas pesquisas como
desempregada. Nos Estados Unidos, no período em que é feita a pesquisa,
se a pessoa pesquisada disser que durante a semana da pesquisa realizou
atividade de apenas uma hora, também é considerada uma pessoa
empregada. A metodologia dificulta identificarmos o tamanho do nível de
desemprego tal como é na realidade. Independente disso, é importante
chamar a atenção para o fato de que o desemprego é um fenômeno
relativamente recente nos países desenvolvidos, e as causas estão
associadas a vários itens, não apenas à renovação tecnológica, mas,
fundamentalmente, ao crescimento econômico bastante reduzido desses
países nos últimos 20 anos. Se pegarmos um outro conjunto de países, os
países de economia planificada, os ex-socialistas, os antigos países
vinculados ao bloco da União Soviética, esses registram hoje taxa de
desemprego superior a 20% da PEA (população economicamente ativa).
Esses países não têm muita tradição em medidas de desemprego porque
foram países que, a despeito de problemas apresentados naquela sociedade,
conviveram praticamente com o pleno emprego num longo período.

Na Rússia, foram registrados quase 70 anos de ausência de desemprego.
O desemprego é um fenômeno muito recente, associado certamente a esse
período de transição de uma economia planejada para uma economia -
agora - de mercado. A queda do muro de Berlim certamente inaugurou um
período novo nesses países, e, obviamente, o desemprego é um fenômeno
marcante. As causas do problema estão associadas a esse processo de
transição por que passam esses países, como também à desestruturação
daquelas economias. A Rússia, por exemplo, em apenas três anos, de 1992
a 1995, destruiu 40% da sua produção, ou seja, uma queda drástica no nível
de produção levou a um desemprego bastante grande naquele pais.

Se levarmos em consideração um outro conjunto de países muito mais
heterogêneo, que são os países conhecidos como os do Terceiro Mundo,
como a periferia do capitalismo ou os subdesenvolvidos, enfim, qualquer que
seja o conceito utilizado, nesses países nunca identificamos - pelo menos
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nos últimos 50 anos - um período de pleno emprego. Nunca tivemos essa
experiência, mesmo nos países que mais avançaram do ponto de vista
econômico, entre eles o Brasil, que foi o País do Terceiro Mundo que levou
mais avante o seu processo de industrialização. Nenhum país chegou a estar
com o parque produtivo montado até o final dos anos 70, comparando o
Brasil com o México, com a Argentina, com a África do Sul, com a Austrália,
com os Tigres Asiáticos. Esses países não tiveram uma planta industrial tão
complexa e diversificada como nós conseguimos montar no Brasil. Neste
século. o Brasil foi o segundo país que mais cresceu no mundo, mas mesmo
assim não resolvemos os problemas do mercado de trabalho. Convivemos
com a informalidade, com o baixo salário, com o subemprego. Não tivemos,
então, experiência de pleno emprego.

Esse é mais ou menos um quadro das dificuldades, e vocês poderiam
argumentar que o desemprego é um fenômeno mundial. De tato, é um
problema que está generalizado por vários países, mas as causas são
distintas, e, certamente, as receitas de enfrentamento do problema do
desemprego são muito diferentes, ainda que existam hoje algumas
interpretações de que não há muitas alternativas para o problema do
desemprego, e que as alternativas estejam relacionadas fundamentalmente
com a desregulamentaç.ão o mercado de trabalho, com a redução do custo
do trabalho. Talvez possamos falar um pouco mais adiante acerca desse
tema.

Parece-me importante mencionar uma outra hipótese de interpretação
sobre o que esteja ocorrendo do ponto de vista das transformações do
mundo do trabalho neste final de século. Em primeiro lugar, ainda que se
façam menções à globalização, que é um processo relativamente difundido
em todas as nações, há diferenças nacionais expressivas. Quando se fala
em emprego, é necessário levar em consideração, antes de mais nada, qual
é a inserção de cada pais na economia internacional. Em geral, diz-se que
agora não há mais oportunidade de expansão do emprego na indústria. Isso
parece não ser verdade, pelo menos quando se comparam alguns dados e
se consegue observar, por exemplo, em experiências como as dos Estados
Unidos. do Japão e do Canadá, países que nos últimos 24 anos -
comparando-se 1994, que são os dados disponíveis, com 1970 - tiveram um
aumento na quantidade de empregos industriais. Eles tinham mais ou menos
em tomo de 34 milhões de trabalhadores na indústria, em 1970, e hoje
alcançam algo em tomo de 38 milhões de trabalhadores no setor industrial.
Outros países. como Alemanha, Itália e Inglaterra, tiveram uma redução do
volume de empregos na indústria. Esses países tinham algo em tomo de 24
milhões de trabalhadores na indústria em 1970 e hoje têm menos de 18
milhões. Então, quero chamar a atenção para o seguinte: dependendo da
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inserção, ou seja, de como cada país se projeta na economia internacional,
ele pode ter resultados positivos ou negativos do ponto de vista do emprego.
Países que protegem o seu parque produtivo podem ter mais êxito do ponto
de vista do emprego do que outros. Isso ocorre, em primeiro lugar, porque
estamos diante de uma ordem internacional conservadora, uma ordem que
valoriza muito mais os aspectos financeiros do que os produtivos. Temos
uma ordem internacional que valoriza a liquidez, a aplicação, o retomo
rápido dos recursos e a alta rentabilidade. Isso, obviamente, está associado
a critérios do mercado financeiro. Então, essa ordem de baixo crescimento
econômico faz com que, analogicamente, o bolo da economia não cresça.
Quando um país cresce mais do que o outro, quando um país participa mais,
aumenta a sua participação no bolo da riqueza mundial, outro país,
conseqüentemente, reduz a sua participação na riqueza mundial. Ou seja, a
sua taxa de crescimento é inferior à de outros países. Significa que enquanto
alguns países estão tendo sucesso nessa ordem internacional outros estão
tendo regressão. Se olharmos o cenário internacional, podemos observar
que regiões como a África, por exemplo, estão desaparecendo num processo
de desorganização fantástica do Estado Nacional. Os países asiáticos, salvo
a recente experiência das bolsas de valores, vinham apresentando sucesso
do ponto de vista de organização econômica e de geração de emprego.
Então, essa ordem econômica internacional termina valorizando muito mais
os aspectos financeiros do capital. Isso é um dado inequívoco,
financeirização da riqueza. Um exemplo concreto desses dados é que, em
1970, a quantidade de recursos que circulavam nos mercados financeiros
dos países envolvidos era 15 vezes superior à quantidade de recursos
voltados para investimento produtivo. Vinte e seis anos depois, em 1996, a
estimativa da quantidade de recursos que circulam nos mercados financeiros
chega a ser 78 vezes superior à quantidade de recursos investidos
produtivamente na economia. Então, se não tiã investimentos grandiosos no
setor produtivo, certamente o problema, do ponto de vista do emprego, está
cada vez mais definido. Essa ordem econômica, do ponto de vista da
valorização financeira, está diante da predominância - na falta de outro
melhor nome - de políticas neoliberais. São políticas que destroem os
pressupostos básicos que garantiram o pleno emprego no pós-guerra. E um
período de construção das principais economias nacionais, é o momento de
difusão do padrão de industrialização norte-americano para a Europa e,
posteriormente. nos anos 50, para algumas economias periféricas, como é o
caso do Brasil, da Argentina, do México, da África do Sul. Nesse período,
observamos três pressupostos básicos de expansão e alcance do pleno
emprego. O primeiro deles está associado à defesa de políticas
macroeconômicas, de crescimento econômico. Quer dizer, havia uma
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constatação geral de que os países repetissem a história dos anos 30. de
forte desemprego. Então. a defesa do crescimento econômico foi um
compromisso das sociedades democráticas do pós-guerra.

O crescimento econômico por si só não gera emprego suficiente para
todos. O problema do emprego não é exclusivamente de ordem econômica.
Estou, cada vez mais, querendo chamar a atenção para o aspecto de que o
emprego é um problema político. Isso, basicamente, foi resultado de uma
avaliação de como se comportou o emprego entre 1950 e 1973. Se
pegarmos as sete principais economias mundiais, vamos ver o seguinte:
comparando o estoque de emprego do setor privado em 1973 com o estoque
de emprego de 1950, vamos ver que somente dois países, a Alemanha e os
Estados Unidos, aumentaram o emprego privado. Ou seja, as demais cinco
economias tiveram número de emprego do setor inferior ao de 1950. Mas
como foi possível chegar ao pleno emprego se o setor privado não gerou
emprego?

A alternativa foi, certamente, a atuação do Estado, a politização das
relações sociais, que viabilizou oportunidades de ocupação até então
inimagináveis. Vejam, senhores, senhoras, até o final dos anos 20. a
quantidade de recursos que eram transferidos para o Estado. Os
economistas chamam esse dado de carga tributária bruta. A quantidade de
impostos, comparada com o tamanho do Produto Interno Bruto, não
alcançava mais do que 15% do produto. A participação do Estado no
excedente econômico não superava 15%, em geral, na média das
economias desenvolvidas até o final dos anos 20. No pós-guerra a carga
tributária dos países subdesenvolvidos subiu, no minimo, de 38% para 52%
do PIB. Aumentou brutalmente a participação do Estado no excedente
econômico. O Estado com maior participação no excedente econômico
viabilizou transferências de renda fantásticas e fundamentais para retirar a
parcela da população que pressionava o mercado de trabalho. E o caso das
pessoas mais velhas, que foram aposentadas e passaram a viver com
alguma renda e, portanto, saíram do mercado de trabalho. As pessoas com
mais de 55 anos de idade saíram do mercado, e. ao mesmo tempo, jovens
que também se encontravam pressionando o mercado de trabalho em busca
de emprego passaram a dispor de mecanismos de transferências de renda, a
bolsa-escola, mais conhecida hoje, ou recursos repassados à família,
possibilitando a esses jovens ir para a escola. Então, o mecanismo de
transferências de rendas foi fundamental para a retirada de parcela da
população que pressionava o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, o
Estado foi responsável pelo aumento dos investimentos públicos, criando
empresas estatais que tiraram impostos do trabalho e também o próprio
emprego público, a partir dos gastos em educação. saúde e transportes. 0
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Estado era responsável por não mais de 5% da população economicamente
ativa. A participação do emprego no setor público aumentou para 20% ou
30% da população ativa. Foi uma decisão fundamental para que as
economias subdesenvolvidas pudessem ter o pleno emprego. Isso foi
possível por uma decisão política, um acordo social. Muitos se referem ao
acordo social-democrata, que permitiu, de um lado, que os sindicatos
abandonassem as teses da Segunda Internacional Comunista, porque até o
final dos anos 30 grande parte dos sindicatos era contra o capitalismo, era
contra a lógica dos lucros. Os sindicatos abandonaram essas teses e, já que
tinham de viver com o capitalismo, trataram de redistribuir a produtividade.
As empresas aceitaram a presença dos sindicatos, aceitaram a realização de
contratos coletivos de trabalho, ou seja, a democratização das relações de
trabalho, e, mais do que isso, os empresários aceitaram pagar impostos.
Obviamente, o aumento dos impostos permitiu ao Estado o exercício das
políticas públicas em geral, responsável pelo alcance do pleno emprego. O
predomínio das políticas neoliberais ataca justamente esses três pilares. As
experiências das duas últimas décadas mostram que os países fizeram
reformas tributárias regressivas: reduziram a participação do imposto direto
sobre a renda e aumentaram os impostos indiretos. Ainda que comparemos
o total de gastos sociais, em 1995 e 1996, com os gastos sociais dos anos
70, é possível perceber que os gastos públicos aumentaram. Só que grande
parte dos gastos públicos, hoje, nos países desenvolvidos, são
comprometidos com encargos financeiros, ou seja, juros com o sistema
financeiro.

Outro pressuposto básico do emprego público eram os investimentos, a
partir das empresas estatais. Hoje vivemos um período de privatização
dessas empresas. Não temos nenhum registro de empresa estatal que tenha
sido privatizada e passasse a ter mais trabalhadores. Pelo contrário, nos
exemplos que temos de pnvatização. a empresa ficou mais enxuta.

Por fim, há uma mudança e uma reonentação do papel do Estado, que
cada vez se encontra mais limitado, do ponto de vista do uso das políticas
públicas.

Finalizando, tínhamos, a partir do pós-guerra, um compromisso das nações
em defesa do pleno emprego, compromisso hoje que foi afastado ou
abandonado em defesa do combate à inflação.

Esse é o compromisso que as nações apresentam em geral, hoje. Há
discussão, há muitos discursos e teses a favor do pleno emprego, mas isso
está basicamente abandonado do ponto de vista político.

Outro elemento-chave é a questão de o emprego estar reduzido ao
funcionamento do mercado de trabalho. As soluções do emprego estão
situadas nas discussões sobre o direito do trabalho ou sobre as formas de
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funcionamento do mercado de trabalho. Como podemos estimular o
emprego? Reduzindo o custo do trabalho? Reduzindo parte dos direitos
sociais? Reduzindo parte do financiamento das políticas públicas?

Todos os senhores sabem que o custo do trabalho é formado por uma
parte de rendimentos do trabalho, de salários, nas suas mais diferentes
formas, e outra parte de mecanismos que financiam as políticas públicas, a
saúde. a educação e o lazer. A experiência recente é de corte de parte
desses encargos sociais. Mesmo assim, isso não significou melhoria do
emprego. Na França, por exemplo, que reduziu os encargos sociais, estudos
recentes mostram que a redução do custo do trabalho, ao invés de ensejar
um novo emprego, terminou sendo absorvido nas margens de lucro das
grandes empresas. Isso sem falar na experiência argentina e na espanhola.
Possivelmente, o Prof. Alvares vai falar com mais propriedade que a
desestruturação do estatuto do trabalho não vem acompanhada de mais
empregos.

Por fim, há hoje uma certa acomodação com o tipo de ocupação que a
economia está gerando. Tivemos um período em que os empregos foram
regulares, de jornada plena e de salários adequados. Estamos diante de um
outro período em que o que mais se expande são empregos parciais, com
jornada reduzida, com salários comprimidos, e grande parte das pessoas
incorporadas a esse tipo de ocupação não tem acesso aos mecanismos de
previdência social e de seguridade social.

Palavras do Sr. Antônio Alvares da Silva
Senhores membros da Mesa, Sr. Presidente, Deputado Cleuber Carneiro,

meu caro colega Márcio Pochmann; Prof. Tarcísio, meu fraterno amigo de
tantos anos; Prof. Patrus: distinta platéia, serei bem objetivo, porque estou
extremamente interessado em discutir com vocês o momento que vivemos,
ou melhor, o minuto que vivemos, com o pacote do Governo que desabou
sobre nossas cabeças. Vamos conduzir o assunto de forma que o nosso
encontro seja extremamente útil no cotidiano.

O primeiro aspecto que enfocarei é o seguinte: estamos vivendo a época
do fim de tudo, como o Prof. Márcio falou. E o fim do emprego, da história,
do capitalismo, do comunismo. Mas, para dizer francamente aos senhores.

o	com essa quantidade de fim, eu só achei um defunto. o emprego. O
o
	emprego está realmente acabando. Ontem, com uma canetada só. o

V)
	Presidente da República acabou com 33 mil empregos. Está ai, é um dado
o concreto. é um dado com o qual nós vivemos. Garanto que nesta distinta

platéia há desempregados. Se não há desempregados, há pessoas em
situação pior, que querem entrar no mercado de trabalho e não têm condição
de lá estar.

0 que fazer diante dessa situação? Qual é a nossa postura jurídica e ética
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perante essa situação? O que vejo é que há duas forças conflitantes nesse
setor. Primeiro, a população humana cresce dramática e assustadoramente.
Segundo. a longevidade cresce também dramática e assustadoramente. Na
Alemanha, temos pessoas de 80 anos fazendo teste de Cooper, 2.800m, em
um tempo melhor do que o meu. Parece que lá não há fim, nem a morte
existe, vai ser dominada. Portanto, cresce a população, cresce a
longevidade, cresce a procura no mercado de trabalho. Essa é uma força.
Por outro lado, pela automação, pela computadorização, pela racionalização
do trabalho, decrescem as ofertas de emprego, decrescem as chances de
trabalho, decrescem os mercados de trabalho, com as empresas cada vez
mais enxutas, produzindo mais com menos elementos trabalhadores. Eis a
contradição do final do século XX, para a qual nós, juristas, não temos
resposta apropriada.

Há poucos dias, realizou-se em São Paulo um congresso internacional de
relações de trabalho e Direito do Trabalho. Compareceram os principais
nomes do direito europeu e do americano. Um famoso professor alemão, o
Prof. Manfred Weiss, grande especialista universal - professor em um país
que, neste século, foi o que mais se aproximou da plena igualdade social,
um país onde os índices sociais alcançaram a sua mais alta projeção, onde
vi mais igualdade social -, disse que estão enfrentando um desemprego de 6
milhões de pessoas.

Quando o alemão não dá conta, é difícil ver uma solução para um
problema social. Lá tudo dá certo. Até o comunismo deu certo na Alemanha
Oriental. Então, pergunto a vocês como ficará essa situação. O Prof.
Manfred Weiss disse o seguinte: as medidas que estão sendo mostradas por
ai não funcionam e não dão certo. Ele se referiu às medidas seguintes:
primeiro, o combate ao desemprego piorando-se as condições de trabalho.
Ele mesmo se questiona: podemos piorar, sim, todas as condições de
trabalho, mas há um ponto além do qual não podemos tocar, porque
estaríamos ferindo a dignidade humana. Aí, trabalhar passará a ser uma
coisa pior do que, no século passado, ser escravo. Lembrando-nos do nosso
Jacques Maritain, há um instante em que o ser humano se toma intocável,
porque, afinal, ele tem de continuar sendo o centro de tudo. E o homem, e
não as coisas que temos de colocar no centro gravitacional das nossas
idéias. Então, há limites, e não é piorando as condições que vamos
aumentar o emprego. Essa é a sua primeira contradição.

Sua segunda contradição é quanto aos custos do trabalho. ótimo! Vamos
zerar a folha de trabalho em relação aos impostos que nela incidem. Vamos
tirar tudo - a Previdência Social. o FGTS, tudo. Vai ficar limpinha. Não se vai
recolher nada. Muito bem, mas como vai viver a previdência? De onde se
tira a previdência? Se a tiramos de um lugar, ela terá, posteriormente, de
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cair na tributação geral, porque precisamos de cofre para garantir as
aposentadorias, os acidentes de trabalho, o seguro-desemprego e o seguro-
doença. Temos de tirar isso da sociedade. Assim, se a tiramos de seu lugar,
onde é mantida por uma tributação, temos de arranjar-lhe outro lugar. E de
onde vamos tirar? O resultado é mais carga tributária. mais peso nas suas
costas e mais problemas sociais. Então, a solução também não é por esse
caminho.

Depois, temos a questão do deslocamento de pessoal. Essa é uma ótima
perspectiva, mas cuja execução é caríssima. Vamos tomar o exemplo de
uma empresa que segue determinados modelos de produção, e alguns se
esgotaram, enquanto outros estão em funcionamento. Por exemplo, uma
empresa de computação. Essa empresa vai continuar no mercado de
trabalho, produzindo um determinado tipo de monitor. Mas um determinado
tipo de "software' não existe mais. Então, seria necessário que se
deslocasse o pessoal do 'software" para o monitor. Ou seja, seria necessário
recriar a técnica dentro dessa empresa. E quem faria isso? Com que
dinheiro? Com que meios? Essa é a questão. Porque, quanto mais técnica é
a produção, mais cara e mais difícil fica a "reescolarização" de quem dela
participa.

Poderíamos, sem dúvida nenhuma, falar na redução de salários. Na
Alemanha, agora, a Volkswagen fez isso. A semana de trabalho em Witsburg
acaba na quinta-feira, às 12 horas. Nos bares próximos à empresa, podemos
ver trabalhadores alemães tomando a sua cerveja cotidiana, ou assistindo,
às 3 horas da tarde, a um concerto de Beethoven. Como foi feito esse
processo? Da seguinte maneira: eles tiveram seus salários diminuídos, mas
conseguiram da empresa uma garantia no emprego. Ou seja, não são
dispensados e ganham menos. Bem, será que vamos continuar com essa
proporção? Assim, daqui a uns dias. ao final dessa projeção. o trabalhador
ganhará metade do que ganha atualmente, a troco de permanência no
emprego. Ou seja, é o trabalho escravo que reaparece no fim dessa
equação. Não será dessa maneira que vamos resolver a questão.

Depois, temos o chamado "a part time work", o trabalho parcial. Isso é
próprio para as mulheres, para o estudante, para meia força de trabalho. Mas
será que vamos construir toda uma economia com um trabalho provisório?
Essa é outra questão que está sendo levantada. Não será por esse caminho
que vamos construir uma economia forte.

O que resta como solução para o mercado de trabalho? Devolvo a
pergunta para a platéia. Mas, para começarmos nossa discussão, quero
dizer-lhes o seguinte: o emprego acabou. Recapitulando tudo, as duas forças
estão ai. Mas notamos um fato interessantíssimo, que tem de ser objeto de
nossas reflexões: o poder do mundo contemporâneo deslocou-se do Estado
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para a sociedade. Hoje, rica é a sociedade, são as empresas, e não mais
esse Estado falido que aí está - esse Estado falido que acabou com a nossa
previdência; esse Estado falido que acabou com o nosso FGTS; esse Estado
falido que acabou com o nosso ensino universitário, público e particular; esse
Estado falido que acabou com a proteção do trabalhador. Esse Estado não
existe mais, isso é um molambo ambulante que está aí, que só sabe fazer o
que fez hoje: dar uma canetada e colocar 33 mil pessoas na rua. Então, o
poder não está mais nesse homem, nem nesse símbolo, nem nessa falência
institucionalizada. Onde ele está? Na sociedade. Então, o caminho que
temos que buscar é na sociedade, a socialização da sociedade é que é o
nosso futuro. E de que maneira? Apresentando projetos, deslocando para a
sociedade aquilo que o Estado não pode realizar mais.

No que diz respeito ao trabalho, o caminho nasce com a co-gestão, ou
seja, dentro das empresas temos que democratizar a direção, que doravante
terá a participação dos empregados não só nas grandezas, mas também nas
misérias, assumindo a responsabilidade que lhes cabe na sociedade
capitalista. Esse será um dos caminhos.

O outro caminho que vai interessar muito é o caminho da solução dos
conflitos trabalhistas. Você está desempregado, esses 33 mil servidores
públicos que estão desempregados a partir de hoje, outros tantos mil que
estão no Pais, o que eles têm que fazer para resolver seus conflitos? A
platéia sabe. Eles vão para onde? Para a Justiça do Trabalho. Nos grandes
centros, o Juiz marca uma audiência dentro de 6 meses, depois marca outra
audiência para 6 meses, dá uma sentença, há um recurso para o TRT, outro
para o TST, e o processo acaba no Supremo Tribunal Federal. Nesse
percurso doloroso, quanto tempo gastamos? Cerca de 6 anos. Quanto custa
essa justiça para o povo brasileiro? Pasmem os senhores: custa
R$2.800.000.000,00. E um processo trabalhista custa R$1.000,00. Ou seja, é
cinco vezes o valor do salário mínimo do trabalhador. Pergunto aos
senhores: do lado que nos toca, qual é a nossa proposta? E devolver a vocês
a solução dos próprios conflitos trabalhistas, para que isso seja resolvido
dentro das empresas, dentro dos sindicatos ou até no Ministério do Trabalho,
se se quiser, mas nunca numa instituição que não dá mais resposta aos
problemas sociais.

Os senhores pensam que esse problema está resolvido, mas não está. O
que é o crédito trabalhista? E um acerto de contas de um empregado que já
foi dispensado, que não tem chance de voltar mais ao emprego e que fica 6
anos nas mãos do Estado para ser resolvido. O crédito alimentar visa à
satisfação das necessidades imediatas. Quais são as suas caracteristicas?
Não podem ser adiadas. O seu salário não pode ser adiado, o pagamento do
hospital não pode ser adiado, o pagamento da sua casa própria não pode ser
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adiado. No entanto, você trabalhou, já prestou seu trabalho, que já foi
'economicizado" pelo empregador e, no entanto, você não recebe o saldo do
salário referente ao serviço que você prestou. Isso é um absurdo e tem que
ser corrigido, porque é uma injustiça. Está aí outra indagação que deixo para
a platéia, para que reflitamos sobre ela neste momento.

Quanto a esse aspecto que você está vendo, sobre o desemprego e a
dispensa, estivemos próximos. no Brasil, de ver raiar essa madrugada que
nos escapou pelas mãos. A Convenção n° 158 chegou a ter vigência no
Brasil. Ao contrário do que muitos pensam, essa convenção não restitui a
estabilidade, não dá garantias no emprego, apenas protege o trabalhador
contra a dispensa injustificada. O trabalhador, para ser dispensado. tinha que
ter um motivo na sua pessoa, porque para praticar qualquer ato jurídico é
preciso haver uma motivação. Você tem que fundamentar os atos mais
burgueses e mais comuns da sua vida, quando os pratica, mas para
dispensar um trabalhador no Brasil, bastava que fosse assinado o aviso
prévio. E ele não tinha direito à defesa, era o único cidadão brasileiro que
não tinha direito à defesa. O pior dos estupradores, o mais maldoso dos
criminosos tinha direito à defesa, mas o trabalhador brasileiro, não. Então, a
convenção era um equilíbrio. era o meio, no qual Anstóteles dizia estar a
virtude: entre o direito do empregador de dispensar e o direito do empregado
de permanecer no emprego.

Isso acabou, no Brasil. Acabou - digo claramente aos senhores - por culpa
do Judiciário e, mais especificamente, por culpa do Supremo Tribunal
Federal. Quando o Governo denunciou a convenção, essa denúncia era
errada. Poderíamos, como Juizes, continuar aplicando. Aliás, saiu a
convenção, todos atacaram. Até escrevi uma obra em poucos dias,
sacrificando a minha vida e a de minha família. Disseram que ela era
inconstitucional. Escrevi outra. Disseram que ela estava denunciada. Escrevi
outra. Mas agora, quanto à decisão do Supremo, não posso escrever mais
nada, porque ele falou que ela é inconstitucional, e ele é o órgão supremo.
Agora tenho de dizer que ela não está mais aplicada no Brasil.

Como resultado disso tudo, o que existe no Brasil? O emprego está
acabando. Para se acabar de vez com o emprego. as empresas estão livres
para dispensar. E o lado social do emprego? E o equilíbrio social? Será que
uma empresa não pode pensar no lado social? Pode e deve. Muitas pensam.
Para as que não pensam, a convenção existia. Agora ela não existe mais.

A solução é essa e foi dada pelo Governo Federal. Qual é a solução? Em
uma canetada, 33 mil pessoas na rua. O Estado resolveu o seu problema, se
é que resolveu. Mas transferiu o problema para quem? Para nós,
contribuintes. Pelo que sei, até às 6 horas da tarde de hoje. esses 33 mil
servidores públicos não tinham sido fuzilados. Eles continuam vivendo, mas



98
viverão como? Viverão na Previdência Social ou em algum lugar, porque
não serão mortos. O problema foi transferido para a sociedade, para os
senhores, nós pagaremos o desemprego deles. Isso é solução ou é
agravamento de problemas?

Pergunto aos senhores, o Estado existe para gerenciar os problemas da
sociedade, para agravá-los ou para nos devolver problemas que o Estado
incompetente não sabe gerencíar nem resolver? São essas as questões que
deixo à platéia e sobre as quais devemos discutir.

Tenho esperança, porque o homem não pode viver sem esperança. Creio
nas soluções, no engenho, na praticidade deste País. Mas digo aos
senhores, francamente, creio muito mais em vocês do que neste Estado que
aí está, encarregado de transformar em problemas as nossas soluções e nos
devolver problemas que ele não dá conta de resolver, por ineficiência.
Espero que a sociedade reaja, que a sociedade tome as suas posturas e que
o Brasil reencontre o seu caminho. Conto com vocês nesta batalha. Muito
obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Coordenador - Passamos à fase dos debates. As perguntas poderão

ser feitas por escrito e encaminhadas à Mesa ou por meio do microfone.
Solicito às pessoas que se identifiquem.

Debates
O Sr. Coordenador - Foram encaminhadas as seguintes perguntas, a

primeira para o Prof. Antônio Alvares: "Há um debate entre economistas
liberais e reynesianos a favor da regulação estatal sobre, de um lado, o
crescimento do emprego nos Estados Unidos desregulados' e o maior
desemprego na Europa muito regulada, de legislação rígida. O que vocês
acham?".

A outra pergunta é para o Prof. Pochmann: "Vemos, desde Mftterrand e
Felipe GonzáÍez, passando por Tony Biair e agora Jospin, uma certa
incapacidade dos governos, até certo ponto aliados aos sindicatos, de
implantar políticas capazes de romper o ciclo, o jugo dos políticos liberais.
Você acha possível algum país remar contra a maré sozinho?".

O Sr. Márcio Pochmann - Bom, agradeço as questões. Esta é a
oportunidade de explorar algo que eu talvez não tenha apresentado na
minha exposição. Começo pela segunda questão, a respeito da incapacidade
dos governos, mesmo de esquerda ou de oposição, de proporem
alternativas, do ponto de vista econômico, de condução das políticas mais
favoráveis ao emprego. Acho que no período recente, a ( ... ) está fazendo um
esforço muito grande, com a adoção de duas medidas interessantíssimas,
uma com vistas à redução da jornada de trabalho para 35 horas, sem
redução de remuneração, e a outra a respeito do subsidio que será dado
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para a criação de empregos no setor público. Essas duas medidas não vão,
obviamente, resolver o problema do desemprego francês, mas, de certa
maneira, se contrapõem à experiência internacional em termos de políticas
voltadas para a geração de emprego. A despeito de também se falar que a
globalização tira a capacidade de eficácia das políticas nacionais, eu sou um
pouco cético em relação a esse argumento, em primeiro lugar porque, por
exemplo, olhando o caso brasileiro, a abertura brasileira, comparando com o
período anterior, apesar de ser uma economia que se encontra num estágio
mais aberto à concorrência internacional e à importação e à exportação,
praticamente as importações e exportações no Brasil referem-se a não mais
do que 10% do conjunto das empresas. Você tem 90% da produção que
depende fundamentalmente do mercado interno. Obviamente, o Brasil tem
condições, do ponto de vista técnico. mais que os países desenvolvidos, de
enfrentar o problema do desemprego. Se tecnicamente é possível, o
problema é político. Vou citar aqui cinco pontos que todos nós conhecemos e
que, se fossem realizados, nós certamente não estaríamos diante de um
quadro tão trágico do ponto de vista do emprego. Em primeiro lugar, todos
sabem - é uma questão atual -, a reforma agrária no Brasil é uma questão
básica para se resolver parte do problema do desemprego. pois o Pais tem
23% da população - 30 milhões de pessoas - no campo. Grande parte delas
está de malas prontas para vir para as cidades. Então, obviamente, uma
reforma agrária tem um papel importante, assim como as políticas agrícolas
mais favoráveis à garantia de renda e manutenção, por algum tempo, dessas
pessoas no campo. Qualquer política agrária nos países desenvolvidos tem
um efeito muito grande do ponto de vista do emprego. Vejam bem, nos
Estados Unidos. menos de 3% da população economicamente ativa estão no
campo. Noventa e sete por cento da população estão nas cidades. Então,
não há muito o que fazer do ponto de vista das políticas agrícolas nos países
desenvolvidos.

O Brasil ainda é um país em construção. Faltam-nos escolas. hospitais,
malha viária, portos. enfim. todos os investimentos em estrutura. Se observo
a experiência internacional, nos países desenvolvidos, a malha viária já está
desenvolvida: a estrutura já está completa. Obviamente, a retomada dos
investimentos em estruturas no Brasil seria fortemente empregadora de
mão-de-obra, e mão-de-obra que não precisa ser qualificada. Para construir
uma casa, para construir uma estrada, não se precisa de mão-de-obra
qualificada. Então. apenas com a retomada dos investimentos em estruturas,
temos um potencial muito grande para ocupar grande parte da população
que hoje está marginalizada. O Brasil não promoveu as três reformas
clássicas do capitalismo contemporâneo neste século. Nós não fizemos a
reforma agrária, que foi fundamental para o desenvolvimento dos países
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ricos, como os Estados Unidos, a Itália, a Alemanha e o Japão. Nós não
fizemos uma reforma tributária. Os ricos no Brasil não pagam impostos. A
carga tributária é concentrada nos assalariados e nas grandes empresas.
Agricultores, profissionais liberais e pequenos negócios não pagam impostos.
Sem reforma tributária, não geraremos recursos suficientes para investir na
área de saúde, educação, transporte, etc. Todos estão vendo que o Brasil
cresceu. Aumentou-se a produção de veículos, que chegou a 2 milhões este
ano, e, ao mesmo tempo, as grandes cidades estão fazendo rodízio, porque
não têm mais espaço para o automóvel circular. Falta-nos investimento em
transporte coletivo. Faltam-nos ônibus, metrô, trens, recursos para serem
investidos. Portanto, temos mais alternativas que os outros países para
enfrentar melhor o problema do emprego. Essa é uma questão técnica? Não.
E uma questão política.

Com relação ao debate sobre os modelos de geração de empregos, quero
tecer algumas considerações. O modelo americano, a princípio, tem gerado
muitas ocupações, apresentando aparentemente uma taxa de desemprego
baixa, quando comparada à dos países europeus, que têm um mercado de
trabalho muito rígido. No meu ponto de vista, essa questão está muito mal
colocada. Em primeiro lugar, não é verdade que os Estados Unidos
apresentam uma taxa de desemprego de 5% da população economicamente
ativa. Essa é uma taxa de medição muito restrita. A taxa de desemprego
adequada dos Estados Unidos está em tomo de 13% da população
economicamente ativa. Existe uma piada nos Estados Unidos a esse
respeito: um trabalhador americano fala para o outro: "Você sabe que o
Presidente falou que o nosso país gerou 15 milhões de empregos nos
últimos 15 anos'". O outro cidadão responde: "Eu sei. Eu, pelo menos, tenho
13 empregos". Ou seja, em virtude do rebaixamento dos salários e da
jornada parcial de trabalho, aumentou-se a quantidade de emprego de um
mesmo trabalhador. O nível de "precarização" dos postos de trabalho
americanos é algo fantástico. Na Europa, o quadro é bastante diferente,
porque há uma outra preocupação. Segundo os europeus, é melhor ter um
trabalhador sem emprego precário, ou seja. desempregado, que pelo menos
receba alguma remuneração, do que ter um trabalhador mal-ocupado, com
má remuneração, agravando o problema social. Esse é um modelo de
sociedade bastante diferente do nosso. Esse debate entre os economistas
neoclássicos e keynesianos está ainda em aberto, mas diria que a discussão
sobre os mercados de trabalho, rígidos ou não, provocarem impacto sobre o
emprego precisa ser comprovada. Na verdade, os países que flexibilizaram o
mercado de trabalho não são exemplos de países que resolveram o
problema do emprego. Vejam o caso da Espanha, que flexibilizou os
contratos de trabalho, criou vários tipos de contrato e, nem por isso, saiu da
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situação em que se encontra: de cada 10 trabalhadores, 2 estão
desempregados. Esse debate é mal colocado, porque não analisa a questão
determinante do emprego em uma economia capitalista: o investimento.

O Sr. Coordenador - Temos aqui algumas perguntas endereçadas ao Prof.
Antônio Álvares. Uma delas já foi mencionada e obteve sua resposta agora:
a questão da regulação estatal. do crescimento do desemprego desregulado,
de como sena nos Estados Unidos e na Europa. Há mais duas perguntas que
passarei ao professor. A primeira é: "Como o senhor acha que deveria ser a
atuação deste Estado falido, como o senhor diz, para estabelecer um mínimo
na legislação, que possibilite menor desemprego? Qual a expressão concreta
do deslocamento para a sociedade', de que o senhor falou?". A outra
pergunta é: "O senhor conhece as Câmaras de Conciliação criadas para
desafogar a justiça do trabalho, como o Sindicato da Panificação? Se
conhece, qual a sua opinião?'.

O Sr. Antônio Álvares da Silva - Quanto à garantia mínima do Estado,
lembro que a receita não é minha, e todos a conhecem. O Estado tem que
estar presente nos aspectos sociais que não podem ser realizados pela
sociedade. Por exemplo: segurança pública, ensino público gratuito em todos
os níveis, as estruturas básicas da sociedade, como luz, água, consumo, etc.
Por outro lado, o Estado não tem que gerenciar banco. Bancos estatais são
uma contradição em si mesmos. O Estado também não tem que ser dono de
petróleo. Ele tem que criar condições para que a companhia de petróleo seja
gerenciada com a fiscalização e a participação do povo. Ele não pode ser
dono de energia elétrica. E claro que não. Ele tem de estar nas áreas em que
precisamos dele. Agora, nas áreas em que podemos atuar sozinhos, vamos
assumir como membros da sociedade. O aspecto concreto já está na
Constituição. E só ler o art. 70 . Todos os direitos mínimos do trabalhador -
ela não usou o termo "empregado" - estão ali. Apliquem isso. Com esse
mínimo, podemos passar para o máximo, mas o mínimo já está garantido,
ancorado na Constituição. Basta que seja aplicado. Se a Constituição não
está sendo aplicada, não é culpa minha. O art. 7 0 . 1, fala em "relação de
emprego protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, nos termos
de lei complementar que preverá inclusive indenização ao trabalhador
despedido". Isso não foi aplicado pelo STF. Ai está um exemplo. No inciso
XXVII está escrito: 'proteção contra automação". Qual é a lei de proteção
contra automação? Se não é aplicado, é porque não estamos conferindo a
aplicação deste livrinho tão necessário â sociedade. Agora, não se pode
culpar o Legislativo, como é moda no Brasil, porque o Legislativo nos deu os
direitos. Ele cumpriu com sua obrigação. Então. culpar quem? Culpar o
Executivo e o Judiciário. E o exemplo é dado pelo STF, que disse que a
Convenção n° 158 não se aplica porque não é lei complementar. Trata-se de
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argumento que não merece sequer as honras de uma consideração jurídica.

Você também se referiu à questão das Câmaras. Conheço-a, sim, e o
Projeto de Lei n° 4.309, do petista José Cicote, é de minha autoria. Ele não
mudou sequer uma vírgula no texto que lhe mandei. Fui um dos primeiros a
lutar por isso no Brasil. As Câmaras funcionam muito bem. Se não estão
funcionando bem, é por causa do trabalhador e do empregador, que não
deram o valor necessário a essas comissões. A "Folha de S. Paulo" publicou
recente estatística, mostrando que, onde há comissões de fábricas, os
conflitos são menores, e, quando há conflitos, eles são solucionados. Nos
EUA não existe Justiça do Trabalho, não há nenhum Juiz do Trabalho nem
uma lei federal sequer sobre direito do trabalho. Tudo é estabelecido em
negociação coletiva, e os conflitos trabalhistas são resolvidos dentro cia
empresa. Quando não é possível resolvê-los dentro da empresa, são
resolvidos por arbitragem. O trabalhador americano está insatisfeito com sua
situação? Ele é injustiçado? Está aí a questão colocada. As comissões de
fábrica são o futuro da solução de conflitos trabalhistas e o futuro das
relações de trabalho.

Agora, entrando com esse gancho na questão do Prof. Márcio Pochmann,
quero dizer que hoje temos de incentivar as novas formas de prestação de
trabalho. O Prof. Patrus falava sobre isso, há poucos instantes, quando deu
uma entrevista. Ele dizia que temos de incentivar o trabalho autônomo, a
microempresa, o trabalho cooperativo, etc. Qual é a receita para isso?
Pegue-se o dinheiro da Justiça do Trabalho. Esta cultiva o conflito entre
empregado e empregador - conflito desnecessário na sociedade
contemporânea -, agrava esse conflito com sua imensa burocracia de Juizes,
de Procuradores, funcionários e advogados. E agrava o conflito social que
cai em nossas malhas, porque demoramos seis anos para resolver uma
questão, cultivando uma demanda que nem precisava existir, porque se trata
de direito a aviso prévio, férias e 13 11 salário. Se o empregado tiver a boa-fé
de pedir, e o empregador, a boa-fé de pagar, isso não dura nem 5 minutos. A
realidade é essa. Por que, então, não pegar os R$2.800.000.000.00 e aplica-
los na microempresa? Quantas microempresas não criaríamos no Brasil'
Vamos levar isso ao Congresso Nacional, neste período de mudanças.
Vamos desmanchar toda a estrutura que está aí, pesando no bolso do
contribuinte, e dar uma solução inteligente e rápida aos problemas sociais.
Isso é impossível? Não. Resta a vontade política, resta o nosso controle para
que isso seja executado, e resta a nossa pressão de cidadãos em cima
desses homens que estão gastando nosso dinheiro à toa.

O Sr. Coordenador - Muito obrigado, Prof. Antônio Alvares. As perguntas
agora são dirigidas ao Prof. Márcio Pochmann: "Existem estudos
prospectivos sobre até quando a ciranda financeira internacional agüentará,
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desviando os recursos do sistema produtivo para a jogatina das grandes
corporações capitalistas? O 'crash' das bolsas sinalizaria uma débâcle'
futura da jogatina? A intervenção estatal via regulamentação ou controle das
relações de trabalho, hoje, pode conter a crise do desemprego. Por quê?
Gostaria que falasse sobre a redução da jornada de trabalho e a proibição
das horas extras'.

O Sr. Márcio Pochmann - Imagino que a alternativa para o programa de
desemprego esteja exatamente na capacidade de reagir ou impor uma
profunda transferência de renda entre aqueles que permanecem empregados
e aqueles que passam a ser donos de organismos produtivos e não
financeiros. Um economista americano fez um cálculo e disse que, se fosse
criada uma espécie de imposto sobre a circulação de recursos financeiros
entre os países, em tomo de 0.02%, isso permitiria que em cinco anos a
fome do mundo acabasse. Mas quem vai impor esse tributo? Essa é uma
questão-chave para se pensar. A sociedade reagiu na crise dos anos 30, na
queda da Bolsa de Valores de Nova lorque, num momento grave da história
do capitalismo. Chegou um momento em que ela disse: ou definimos
medidas alternativas de enfrentamento da gravidade do quadro social ou
vamos aprofundar a degradação social. Isso fez com que houvesse uma
profunda reforma tnbutána, que viabilizou novas formas de ocupação. Isso
fez com que a carga tributária saísse de 15% do produto e passasse para
38% ou 40% do produto. E. no dia seguinte, disseram: se quisermos acabar
com esse desemprego estrutural que estamos criando, esse depósito de
gente que está sobrando, precisaremos aumentar a carga tributária. Isso
significa elevar a carga tributária para 60% a 70% do produto. Então, isso
significa que esse recurso deve ficar com o Estado? Pode ficar com um
terceiro setor ou com a sociedade organizada, seja qual for o mecanismo
que esta criar, não precisa ser o Estado. O Estado foi uma experiência do
séc. XX, pode ser outro instrumento. Mas a questão básica é quem vai fazer
esse acordo e possibilitar o aumento e a participação da sociedade sobre o
excedente econômico. Se isso não for feito, os indicadores são claros.
Recente matéria em um caderno da "Folha de S. Paulo" mostrou a gravidade
da concentração de renda nos países desenvolvidos. São 400 famílias, nos
Estados Unidos, que detêm hoje cerca de 40% da riqueza norte-americana.
E necessária uma reação social, e sob esse ponto de vista o Estado ainda é
importante, os partidos políticos, os sindicatos, as instituições que
representam a sociedade são fundamentais para se avançar. Imagino que,
olhando a história do capitalismo, nunca encontramos uma saída que não
passasse pela ação do Estado. Se não houvesse uma instituição acima que
pudesse enfrentar os grandes monopólios internacionais, não sei que
instituição seria capaz de fazer isso.
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A jornada de trabalho e a proibição da hora extra são certamente

instrumentos fundamentais no conjunto de medidas associadas ao combate
ao desemprego. Não acredito que a redução da jornada, isoladamente, seja
um mecanismo que possa resolver o problema do desemprego, mas
certamente é um item importante. Contraditoriamente, alguns países,
mesmo os desenvolvidos, estão apresentando aumento da jornada de
trabalho. Aqueles trabalhadores que têm emprego regular até têm a redução
da jornada, mas há um contingente de outros trabalhadores que estão num
emprego parcial, irregular, por conta própria. O trabalhador por conta própria
é independente, ele é que faz a jornada. Ele trabalha no final de semana,
não tem tempo para a família, ou seja, há uma intensificação brutal do
trabalho. Quando se compara a jornada total de trabalho entre aqueles de
emprego regular e os de emprego irregular, há um movimento de aumento
da jornada de trabalho. Isso ficou claro nos Estados Unidos, na Inglaterra, no
Japão. Então, é uma contradição, neste final de século, o aumento da
jornada. A redução da jornada é um instrumento importante, mas depende
de como é feita: se é com ou sem redução de salário, se é uma redução
somente num país. Isso porque a redução da jornada pode significar a
elevação do custo do trabalho, e, se não houver uma desvalorização do
câmbio, isso pode levar a uma redução da competitividade. E se não houver
um aumento da produtividade, pode haver uma redução da competitividade.
Então, depende de um conjunto de fatores. E o movimento sindical defende
a jornada de trabalho não como um instrumento para gerar emprego, e sim
para elevar o tempo não trabalhado, o tempo de lazer, o tempo de convívio
com a família. O próprio movimento sindical tem ciência de que a jornada é
importante do ponto de vista da elevação do número de empregos, mas que
não é uma alternativa isolada. No Brasil, num período recente, não só tem
aumentado a jornada de trabalho - se levarmos em consideração os
trabalhadores por conta própria, que trabalham com urna jornada acima da
legal -, mas, sobretudo, o uso de hora extra no Brasil, que é algo fantástico.
Fiz um cálculo recente do ponto de vista da indústria do Estado de São
Paulo, e observa-se o seguinte. Em 1996 havia menos trabalhadores na
indústria do que em 1990. Esses trabalhadores recebiam menos do que em
1990, e, ao mesmo tempo, estavam trabalhando mais. Isso é resultado do
número de horas extras elevado.

Há também a ciranda financeira, quer dizer, a longo prazo não há
alternativa. Como a riqueza, o produto não cresce a taxas elevadas, o que
está crescendo na verdade é uma repartição dessa riqueza através de títulos
fictícios, que são os títulos financeiros. Diz-se, por exemplo, que um título
vale 10%, mas que se se comprar título público, ações, se se entrar nos
derivativos, etc., enfim, há uma valorização financeira fictícia, e não real do
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capital. Historicamente está demonstrado que em determinado momento
nem mesmo os detentores daqueles títulos acreditam que eles valham aquilo
que está declarado no papel. Aí ter-se-ia um período de ausência de
credibilidade nas instituições e na própria economia, o que leva a uma
depressão muito forte. Tivemos a depressão de 1870 a 1896; tivemos uma
profunda depressão de 1929 até, praticamente, o encerramento da Segunda
Guerra Mundial. Hoje há uma iminência de depressão, não sei. Não sou
mago para acreditar que a crise das bolsas de valores, que começou há um
mês, possa se manter ou se haverá condições de amenizar os seus efeitos.
E quase correto que em mais ou menos tempo isso vai levar a uma
quebradeira muito perigosa, porque 78 vezes é a quantidade de recursos que
giram no mercado financeiro sem nenhuma base real. Em algum momento
isso vai levar a um questionamento sobre a realidade desses títulos e desses
papéis no mercado financeiro.

O Sr. Coordenador - Antes de passarmos para o Prof. Roberto Pimentel,
que quer fazer uma pergunta direta, eu queria transmitir um aviso a todos os
presentes. Este seminário terá prosseguimento amanhã, com o segundo
painel, "As Muitas Faces do Trabalho Informa!", tendo como expositor o Prof.
Luiz Antônio Machado da Silva, do IUPERJ: como debatedor, o Prof.
Eduardo Rios Neto, do CEDEPLAR. da UFMG; como coordenadora, a Profa.
Maria Regina Nabuco, do Instituto de Relações do Trabalho, da PUC-MG,
amanhã, quarta-feira, às 9 horas. Não será aqui neste Plenário, será no
Teatro da Assembléia, conforme consta na programação inicial.

Vamos ouvir o Prof. Roberto, da Universidade Católica. Depois,
passaremos às perguntas inscritas e penso que já devemos caminhar para o
final.

O Sr. Roberto da Silva Pimentel - Gostaria de fazer uma reflexão com a
Mesa, com as pessoas aqui presentes, porque vejo batendo forte nos meus
olhos a palavra "existência". E o tema é "Trabalho e Existência". O ser
humano existe quando pensa, se não pensa não existe. Toda temática aqui
desenvolvida, sem retirar nada do que foi colocado, é altamente
engrandecedora. Mas existência sem cultura é impossível.	-

Muito foi falado, especialmente pelo ilustre conferencista, sobre a reação
social. Uma sociedade como a brasileira, onde existe um significante número
de analfabetos, se não adquirir o conhecimento, se não adquirir cultura -
especialmente o saber científico -, não vai poder entender, não vai poder ler
os jornais, não vai saber o que está acontecendo, não poderá reagir.

Por trás desse evento existe a PUC-MG, existe o Instituto Jacques
Maritain. A filosofia, a preocupação com o homem sempre estiveram
presentes. O reenfocamento de toda a temática, repensando que a cultura, o
desenvolvimento do ser humano através da capacidade de ler o mínimo, o
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essencial, para entender a sociedade e daí se politizar e reagir, é
fundamental. Essa é uma proposta para que seja pensada e colocada em
todos os demais debates, não para dar ao empregado, como a globalização
quer, uma leitura de manuais de máquina, mas a capacidade de ler para
refletir e reagir.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Prof. Roberto Pimentel. A coordenadona
esclarece que foi uma contribuição ao nosso debate, mas não uma questão
especifica dirigida aos expositores.

Prof. António Alvares da Silva, passo-lhe agora três questões. A primeira
não é uma pergunta, é um tema dissertativo: "O papel do sindicato no Brasil
nesse novo tempo de desemprego, a questão da unicidade sindical". Outro
ponto: 'A viabilidade dos contratos coletivos de trabalho internacionais". A
segunda pergunta refere-se a esse ponto: "Diante do avanço tecnológico,
que produz um grande contingente de desempregados, sem poder de
consumo, e com a questão da explosão demográfica, estaríamos
caminhando para a falência da vida, da produção e do consumo?" Diz ainda:
"Não acredito que qualquer governo ou política de governo possa resolver o
problema do emprego". E faz a terceira pergunta: "Você não acha que a
solução estaria em podermos envolver toda a sociedade, já que o
desemprego leva a todo tipo de degradação dessa própria sociedade?" Na
verdade, essa questão é para os dois debatedores.

Depois da resposta do Prof. Antônio Álvares, temos um bloco de três
perguntas para o Prof. Márcio Pochmann. A proposta da coordenadoria é
que após essas perguntas passemos à fase final, com um tempinho para que
cada expositor possa colocar as suas considerações finais. Com  a palavra, o
Prof. Antônio Alvares.

O Sr. Antônio Alvares da Silva - Vou ser bastante objetivo. Primeiro,
quanto ao papel dos sindicatos, penso que ele tem de mudar porque os
tempos mudaram, e os sindicatos têm de acompanhar os tempos. Qual seria
o papel do sindicato na sociedade atual? Primeiro, o sindicato de massa,
representante de categoria, queiramos ou não, está em decadência e vai
acabar. Porque se o emprego em massa está acabando, é claro que o
fordismo acabou. Então, a categoria acabou. Não existem sindicatos fortes
no Brasil, a não ser o dos metalúrgicos. em São Paulo, e o dos bancários.
Restam pequenos sindicatos para gerenciar problemas restritos a áreas
restritas. Então, o sindicato de empresas, queiramos ou não, é o futuro do
sindicalismo, porque a produção do mundo contemporâneo é uma produção
celular, é uma microprodução que se desenvolve em diferentes células
menores, que são as empresas do mundo contemporâneo. Elas podem ser
grandes intemacionalmente, mas na operacionalidade podem ser pequenas.
E a grande produção do Brasil, 55% do nosso PIB provêm de onde? Da
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microempresa e da pequena empresa, que provêm da informalidade. Então,
o futuro dos sindicatos será esse. Um sindicato de empresas para
representar interesses localizados, para uma negociação coletiva localizada.
Esse será o futuro do sindicalismo no mundo contemporâneo. Agora, você
falou em unicidade. A unicidade é um erro que persiste e que está superado
pelo tempo. Sindicato único para representar uma categoria só, em
determinado local, é urna reserva de mercado tão detestável como qualquer
monopólio. Por isso mesmo é que ternos um sindicato pelego no Brasil,
porque, sendo sindicato único. ele não tem de se preocupar com nada. Não
precisa se preocupar com a representatividade porque é o representante
único. E o único que pode vender a mercadoria naquele mercado. Então,
não precisa se preocupar com a representatividade e nem com a sua
sobrevivência econômica. Com a contribuição sindical seu cofre está
permanentemente cheio, embora suas assembléias estejam
permanentemente vazias. Pronto. Está aí a segunda questão. Depois, esse
sindicato cai na Justiça do Trabalho. Tem outra deturpação. Manda para lá o
classista para se empregar à custa do governo e degenerar a
representatividade sindical. Como é que uma pessoa, sendo Juiz do
Trabalho, com os mesmos direitos que o Juiz tem, vai para a Praça 7
defender os interesses da categoria? E um homem comprado pelo dinheiro
do Estado. A representatividade dele acabou-se e, no entanto, se mantém no
Brasil. Está aí, inclusive, no sindicato da CUT, que manda um representante
para a Justiça do Trabalho. Não há perdão para o sindicalismo brasileiro. Ele
é responsável por isso, e isso está na Constituição porque ele quis. Está aí
um outro exemplo. O quarto elemento disso é o dissídio coletivo. Esse
sindicato que tem a representativide garantida, que tem o dinheiro garantido
e a participação no Estado garantida, não negocia. Por não negociar, o que
faz? Propõe um dissídio coletivo e manda a Justiça do Trabalho julgar aquilo
que ele tinha de ter negociado. E quando julgamos contra, ele grita: foi o
Estado, foi a Justiça do Trabalho, nós não conseguimos nada no dissídio
coletivo. E nunca conseguirão. Que dia um trabalhador conseguiu a sua
independência pelo Estado e através do Estado? Qual o exemplo histórico
que você me daria? E ele adquiriu tudo que tem contra o Estado. E você vai
pedir ao Estado para lhe dar o que não conseguiu na negociação, está
expondo seu pescoço a uma força oficial. E isso que acontece no Brasil. E
isso tudo tem de acabar, se se quiser mudar o sindicalismo brasileiro.

Agora, você pergunta sobre os contratos de trabalho internacionais. -lá
essa dialética fatal, cruel entre o capital e o trabalho internacionais. O capital
é fugidio. O capital é um gato de muitas vidas. O capitalismo é um espírito
que cai em qualquer lugar. O dinheiro vem e vai em 24 horas. Já o trabalho
não é assim. 0 trabalho é ligado ao homem; o homem é localizado em suas
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raízes, em sua cultura, em suas línguas. Não temos esse deslocamento
rápido do capital. Então, as conquistas sociais vão sempre andar atrás das
conquistas do capital. E a negociação internacional está engatinhando agora.
Mesmo na Europa. Recentemente se criou o Conselho de Empresa Europeu.
Há um ano, um ano e meio. Não há, ainda, convenção coletiva de trabalho
na Europa, com grande significado. Esperamos que, na formação dos grupos
econômicos, como é o caso do MERCOSUL, haja um direito de trabalho. Se
se pensar num direito de trabalho para o MERCOSUL, ele só poderá ser um
direito que nasça de convenções coletivas e de negociação internacional,
porque não temos um parlamento para esses quatro países.

A perspectiva é bonita, é sorridente, mas é preciso que ela funcione. E as
experiências históricas ainda são muito negativas e incipientes nesse
aspecto.

Quem perguntou acaba numa dialética também fatalista. E nessa dialética
eu penso muito também. Parece-me que o futuro vai ser o desembocar do
mundo contemporâneo. Nossa sina é produzir, criar, gerar riquezas? Tudo
bem. Vamos fazer tudo isso. Nossa sina é desempregar, racionalizar,
enxugar? Tudo bem. Agora, vamos chegar num ponto em que teremos as
vitrines cheias de coisas para vender e os bolsos vazios. E quem vai dar
vazão a essa produção, pergunto aos senhores, se a produção e o
desemprego são em massa? Não sei como isso ainda não está acontecendo
no mundo contemporâneo. Já era hora de isso ter começado. A produção
ainda está sendo consumida no mundo contemporâneo, e eu não sei como.
Mas isso vai surgir, e para esse fatalismo também não tenho solução alguma
e nem penso que haja solução possível.

O Sr. Coordenador - Agradeço ao Dr. Antônio Álvares. Vamos passar ao
último bloco de perguntas para o Prof. Márcio. Vou repetir a pergunta que foi
feita para os dois debatedores: "Eu não acredito que qualquer política do
governo possa resolver o problema do emprego. Vocês não acham que a
solução estaria em podermos envolver toda a sociedade, já que o
desemprego leva a todo tipo de degradação dessa própria sociedade?
Existem algumas análises de que a saída para a falta de trabalho estaria
acima do Estado e do mercado, ficando com as ONGs. Qual a sua opinião a
respeito? Por que, em momento algum, coloca-se a cooperativa de trabalho
como alternativa a partir da organização da sociedade civil?.

Fecharemos o bloco, dando oportunidade a mais uma indagação feita
diretamente.

O Sr. Alfredo - Sou pequeno empresário, comerciante. A minha indagação
é a seguinte: achei interessante a colocação que se apresentou. E se
temporariamente fosse abolida, por exemplo, a oposição? E uma medida
também radical nessa mesma linha. Por que digo isso? Coloco como
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indagação na seguinte visão do mundo. Quando houve nos Estados Unidos
um esforço coletivo buscando o desenvolvimento, ele aconteceu; o mesmo
ocorreu no pós-guerra, na Alemanha e no Japão, e a oposição, nesse
período, não existiu. Houve um esforço conjunto em que não havia ninguém
contra; todos eram a favor do desenvolvimento. Tenho essa curiosidade de
saber porque fracassaram historicamente todas as alternativas ao
capitalismo. Nos últimos 100 anos tentou-se alternativa ao capitalismo, e ela
fracassou. Por que não aderir então? Vamos aderir e aperfeiçoar o
capitalismo, aproveitar o que for possível. Toda oposição tem produzido um
desserviço. A intenção é valorosa, mas o resultado não tem sido satisfatório.
E não há uma perspectiva. Por exemplo, uma curiosidade minha agora: há
um plano econômico, e ficou claro que o ideal seria que neste momento as
pessoas não comprassem nada com o décimo terceiro salário. Seria uma
bandeira: não gaste seu décimo terceiro salário, guarde para uma
emergência. Dentro disso, o que se pretendia, com uma medida para forçar
a queda dos juros, era uma contrapartida forte. O que acontece é que
atualmente as pessoas ganham dinheiro cobrando juros e, não, produzindo,
buscando o desenvolvimento, construindo.

O Sr. Coordenador - Sr. Alfredo, eu pediria uma síntese ou da exposição
pessoal ou da pergunta, em face da exigüidade do tempo.

O Sr. Alfredo - A pergunta é a seguinte: será que não seria possível haver
um esforço concentrado? Ao invés de haver uma oposição sistemática,
haver uma unificação do esforço de todos para o bem do Brasil? E isso.

O Sr. Coordenador - Foi mencionado expressamente o Prof. Antônio
Alvares. A nossa proposta é que caso o Prof. Antônio Álvares queira se
manifestar, que o faça nas suas considerações finais. Vou passar a palavra
ao Prof. Márcio Pochmann para a frase poética final, depois passarei para o
Prof. Antônio Álvares. A frase poética final é importante.

O Sr. Márcio Pochmann - Economista já é um desastre, com poesia,
então! Numa discussão com o Reitor da UNICAMP, que é médico, ele
falava: esses economistas da UNICAMP estão sempre com esse
pessimismo. Ainda bem que os economistas não são médicos,-.porque diante
de um paciente adoentado iam falar: a situação está muito ruim, vai morrer.
E o paciente morreria logo. Mas nós procuramos ser realistas, acho que esse
é um passo importante. Duas perguntas têm que ver uma com a outra, quer
dizer, qual o espaço das organizações não governamentais? O colega
lembrou o papel das cooperativas. Cooperativa também é um organismo não
governamental, assim como a experiência de co-gestão, que o Prof. Alvares
levantou. Na verdade, no Brasil a experiência das cooperativas ou mesmo
desses organismos não governamentais é uma experiência relativamente
recente, embora já tivéssemos alguns exemplos, mas não é uma experiência
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difundida. Isso está crescendo no Brasil. Talvez o que tenha mais crescido
sejam as cooperativas de trabalho, que, aparentemente, pelo que conheço,
não são grandes experiências em termos de uso adequado do trabalho.

Tomemos o exemplo da experiência realizada no Ceará, onde foi
implantado o modo asiático de trabalho, no qual as pessoas trabalham com
uma limitação muito grande em termos de remuneração e direitos do
trabalho. Sei que isso passa por uma conscientização da sociedade e dos
próprios trabalhadores, para identificar o que é cooperativo, porque a
cooperativa é uma idéia muito positiva do ponto de vista da articulação dos
interesses da sociedade. Essa é uma possibilidade fundamental, mas não sei
até que ponto ela substitui o papel do Estado, como o que tem capacidade
de organizar os interesses do conjunto da sociedade brasileira ou de
qualquer outro país.

Quero dizer ao Alfredo, embora ele não tenha direcionado a mim sua
questão, que, na verdade, as sociedades estão muito heterogêneas. Quer
dizer, há muitos interesses distintos, que dificultam..

- Interrupção fora do microfone.
O Sr. Coordenador - Vamos estabelecer um limite, mas peço a sua

compreensão. Estabelecer limites é algo muito ruim.
O Sr. Márcio Pochmann Então, resumindo, acho que sena necessário um

esforço nacional para o enfrentamento do problema do emprego. A questão
básica é: como articular problemas tão distintos? Essa é uma questão
básica. Será que precisaremos de uma crise mais profunda para levar à
conclusão de que a conscientização e a homogeneização dos interesses
podem viabilizar uma alternativa interessante para a sociedade? Isso é
básico, porque as experiências da Alemanha e do Japão, que o senhor
lembrou, foram em sociedades que passaram momentos de grande
gravidade social e por limites de degradação política muito acentuados.
Então, talvez aquela experiência tenha dado certo porque houve interesse
dos Estados Unidos em ali colocar recursos, com o Plano Marshall, enfim,
porque houve uma conjuntura internacional muito favorável.

Então, do meu ponto de vista, é muito difícil articularmos interesses muito
divergentes, sobretudo numa sociedade historicamente pouco organizada.
Vejam, por exemplo, a dificuldade da construção de partidos políticos, no
Brasil - coisa que esta Casa, que é um parlamento, pode atestar. A cada
período mudam os partidos políticos, ou os políticos mudam de partidos. Há
dificuldades em termos partidos nacionais. Quer dizer, em uma região, o
partido 'x" ou "y" representa determinado interesse; em outra região, já é
diferente. Ou seja, no Brasil, temos uma sociedade difícil de se organizar.
Tudo isso serve de base para o questionamento de como vamos conseguir
esse intento. Acho que a alternativa é esta: o esforço nacional. Mas a
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questão básica é como fazê-lo.
Encerro, agradecendo, obviamente, o convite e lamentando não ter sido,

talvez, tão positivo em minhas avaliações e proposições. Isso certamente faz
parte da dificuldade, mesmo para um especialista ou para quem está
acompanhando os fatos, de se apresentarem propostas afirmativas. Acho
que um dos pontos básicos de quem discute o problema do emprego ou das
mudanças no trabalho, neste final de século, é a verificação de que não há
consenso no diagnóstico sobre o que está ocorrendo hoje. Se consultarmos a
OIT - Organização Internacional do Trabalho -, o CDE, o FMI, o Banco
Mundial, etc., veremos que todos têm posições distintas. Ao mesmo tempo,
não há convergência nas propostas. Então, enquanto perdurar um quadro de
dificuldades, até de entendimento sobre o que está se passando, para que as
propostas sejam apresentadas, essa situação dificilmente vai mudar. Então,
é difícil para um técnico ou para um acadêmico dizer qual é o caminho.
Talvez fosse mais fácil que alguém indicasse qual é o caminho, mas eu diria
que o enfrentamento do desemprego e a descoberta de uma alternativa à
realidade de hoje dependem da sociedade, da reação da sociedade. Na
verdade, isso depende de todos nós, muito mais do que de propostas
técnicas. Tecnicamente, não se trata de uma questão de falta de idéias. Pelo
contrário, temos idéias, temos soluções técnicas. Mas tudo isso, no fundo, é
uma questão política. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Muito obrigado, Prof. Márcio Pochmann, por sua
exposição, por sua contribuição e participação nos debates, o que nos
enriqueceu a todos nesta noite. Quero passar a palavra ao Prof. Antônio
Alvares, para suas considerações finais, e, depois, a coordenadoria
devolverá a palavra ao Deputado Cleuber Carneiro, Presidente desta
reunião.

O Sr. Antônio Alvares da Silva - Praticamente não tenho considerações a
fazer, a não ser para responder a meu ouvinte, Alfredo, que, como
microempresário, revelou-se um dos grandes sofredores do Brasil,
atualmente. Não sei como o senhor ainda está vivo, Sr. Alfredo. Se os
grandes estão morrendo, imagino como não deve ser a sua luta. Por isso,
respeito-o muito. O senhor é daqueles que se levantam de madrugada, que
não têm emprego público, que não têm empréstimo em instituição bancária -
se tiver, está doido para pagar.

Ou seja, é nas suas mãos que o País tem muito ainda do positivo que
existe. Então, eu o respeito muito na sua pessoa e no seu trabalho e não
desejo que o senhor cresça, mas que continue como está, gerando o bem e
o trabalho para o Brasil.

Quanto à sua frase, vou responder com uma resposta do meu filósofo
preferido, Schopenhauer, que é a minha leitura do final da noite, quando
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chego cansado em casa e leio pelo menos duas páginas das suas deliciosas
obras. Numa passagem dos aforismos para a sabedoria da vida, ele disse
que o grande reformador social não é o filósofo, o político ou o teórico, mas
a necessidade social. A medida que a necessidade social surge, damos
soluções, senão a humanidade acabaria. Quando o barco parece que vai
afundar, as pessoas se previnem, porque não vão cair no mar revolto. E o
caso típico, acho que agora o Brasil está caminhando para o fundo do poço e
vamos ter que nos unir em função da salvação deste País. Aí as
unanimidades surgem. Enquanto o Pais está rico e grande, é como diz
Márcio Pochmann, aí sim temos que administrar as contrariedades. Mas
quando o barco vai afundar com todo mundo, temos que administrar a
coesão, porque ela é a única que salva. Acho que vamos nos unir todos a
fim de que o Brasil tenha a sua salvação.

O Sr. Coordenador - Devolvo a palavra ao Deputado Cleuber Carneiro, que
é o Presidente deste evento.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece aos ilustres expositores e
debatedores, ao Prof. José Tarcísio Amonm, que aqui representa a reitoria
da PUC, ao Prof. Márcio Pochmann, da UNICAMP, ao Dr. Antônio Alvares
da Silva, do TRT, e ao Dr. Patrus Ananias, coordenador dos trabalhos.
Agradece a presença de todos aqui, honrosa como sempre para esta Casa, e
encerra este primeiro painel, convidando-os para o segundo painel, com o
tema: "As Muitas Faces do Trabalho Informal", a realizar-se às 9 horas de
amanhã, dia 12, no Teatro da Assembléia.

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a especial de amanhã, dia
12, às 9 horas, para a extraordinária, também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária, na mesma
data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 71 a REUNIÃO ESPECIAL. EM 12111197
Presidência do Deputado Miguel Martini

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos -
Apresentação dos relatórios dos Grupos de Trabalho 1. II e III - Palavras do
Sr. Presidente - Leitura da proposta de documento final - Suspensão e
reabertura da reunião - Apresentação, discussão e votação de destaques -
Aprovação do documento final - Composição da Comissão Representativa -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - lvo
José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - lbrahirn Jacob - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Militão - Kemil
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Miguel Barbosa - Miguel Martini Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente - As 9h15min, a lista de comparecimento registra a

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

Ata
- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa as
Exmas. Sras. Júnia Maria Barroso Santa Rosa, coordenadora do Grupo de
Trabalho 1. e Ângela Carvalho Dias Coelho, relatora do Grupo de Trabalho 1;
o Exmo. Sr. Osmar Teixeira de Abreu, expositor do Grupo de Trabalho II; as
Exmas. Sras. Ana Beatriz Vieira Franco, coordenadora do Grupo de
Trabalho II, e Maria de Fátima Junho Anastasia. coordenadora do Grupo de
Trabalho III, e o Exmo. Sr. Wieland Silberschneider, relator do Grupo de
Trabalho III.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião especial ao encerramento do

Fórum Técnico Gestão de Recursos Públicos e Cidadania, com a plenária
final "Discussão e Aprovação do Documento do Fórum'.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O Sr. Presidente - A Presidência quer prestar alguns esclarecimentos a

respeito da dinâmica desta reunião. Inicialmente, os coordenadores de cada
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grupo terão 15 minutos para apresentar os principais pontos levantados na
elaboração da proposta, com o objetivo de propiciar a todos os participantes
uma visão global dos aspectos considerados relevantes no Projeto de Lei
Complementar n° 135196. Em seguida, será feita a leitura da proposta do
documento final. A Mesa passará a receber os pedidos de destaque, que
deverão ser feitos oralmente, com a utilização dos microfones espalhados no
Plenário, após a identificação de cada solicitante. Quem desejar fazer algum
destaque deve ir a algum dos microfones, identificar-se e dizer qual é o item
que quer destacar. Se essa proposta implicar substituição, ou seja, anulação
da proposta anterior para uma nova proposta, deverá ser feita por escrito e
encaminhada à Mesa, para que seja colocada em votação. Isso, se a
proposta apresentada for alterar a proposta anterior. Aprovado o relatório,
salvo destaque, será concedida a palavra, por até 3 minutos, a cada
componente que fizer sua inscrição junto à Mesa, para encaminhamento da
votação dos destaques. A Presidência lembra ainda que o documento final
se constituirá de todas as propostas apresentadas: as majoritárias constarão
na primeira parte do documento, e as minoritárias serão encaminhadas em
anexo. Nenhuma proposta será excluída. As contempladas com mais de
51% dos votos dos que estão participando do Fórum - as majoritárias - serão
lidas. As outras não serão lidas, mas farão parte do relatório final que será
encaminhado ao Congresso Nacional. No caso de alguém encaminhar pela
alteração de uma proposta majoritária e for vencedor, essa nova proposta
vai fazer parte do relatório majoritário, e a outra passa a fazer parte das
minoritárias, mas todas serão encaminhadas ao Congresso Nacional.

Por fim, antes do encerramento da reunião, será eleita uma comissão
representativa, que acompanhará o encaminhamento do documento final
deste Fórum à Câmara dos Deputados. A intenção é que tenhamos um
representante do Tribunal de Contas, um do Executivo Estadual, um do
Executivo Municipal de Belo Horizonte, um da Federação dos Municípios de
Minas e, logicamente, um da Assembléia Legislativa. Vamos compor essa
comissão e definir a data em que iremos ao Congresso Nacional entregar o
relatório.

Apresentação do Relatório do Grupo de Trabalho 1
O Sr. Presidente - Inicialmente, com a palavra, a Sra. Júnia Mana Barroso

Santa Rosa, Diretora de Planejamento e Coordenação da Secretaria
Municipal de Planejamento de Belo Horizonte e coordenadora do Grupo de
Trabalho 1, que disporá de até 15 minutos para sua explanação.

A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - Bom dia a todos. E um prazer
estar aqui para relatar aos senhores o resultado de nosso trabalho de ontem
à tarde, quando tive o prazer de coordenar o Grupo de Trabalho 1, que, entre
todos os aspectos do substitutivo ao Projeto de Lei Complementar n° 135196,
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tratou mais especificamente das questões referentes ao planejamento
relacionado ao Plano Plurianual de Ação Governamental.

Uma das deliberações do grupo foi sobre a dificuldade de fazermos uma
proposta ponto a ponto, artigo por artigo, de alterações. Muitos se sentiam
ainda pouco à vontade, por não terem amadurecido uma proposta alternativa
aos artigos que estão sendo analisados. Assim, conseguimos chegar a
proposições de caráter mais geral.

Uma das diretrizes interessantes que tiramos no grupo, como uma
alternativa para o prosseguimento desses trabalhos, é que o grupo retirado,
há mais ou menos um ano, dos Poderes tanto do Estado quanto dos
municípios, no qual tivemos oportunidade de fazer uma proposta a ser
enviada ao Governo Federal como subsidio à proposta desse projeto de lei
complementar, pudesse continuar fazendo uma discussão, até mesmo
incorporando maior número de pessoas. A idéia é que criássemos uma
dinâmica que desse oportunidade aos que estão aqui e a outros que se
interessem, para que possamos amadurecer uma proposta mais voltada para
os interesses dos Estados e dos municípios. Em nosso grupo, contamos com
a participação de representantes de Fortaleza e São Paulo, e sei que há
outros representantes do Rio Grande do Sul. Então, seria interessante que
definíssemos também aqui o prosseguimento do trabalho. Acreditamos que
esse substitutivo ainda vá demorar algum tempo para ser efetivamente
votado e, assim, poderíamos também amadurecer alguma coisa mais
próxima da realidade dos Estados e dos municípios. Essa foi uma das
diretrizes tirada no grupo: a de não perdermos a oportunidade de dar
prosseguimento a este trabalho que está sendo coordenado pela Assembléia.

De um ponto de vista mais específico no que diz respeito a toda essa parte
relacionada ao plano plurianual, a diretriz mais ampla a que chegamos é que
o plano não deveria se transformar no que chamamos de orçamental. Várias
passagens, como o inciso IX do art. 10 - aliás, acho que basicamente o art.
10 -, trazem vários equívocos que podem traduzir isso que chamamos de
transformar o plano plurianual em um orçamento para quatro anos. Por
exemplo, quando ele se refere a despesas, achamos que ele deveria se
referir a custos. No projeto que vocês têm em mão, com nossas sugestões,
vocês podem ver que, no item 5 da nossa proposta para o documento final,
fazemos essas alterações. Por exemplo, a de dar nova redação aos incisos 1,
III e V do art. 10, tirando a palavra "despesa" e colocando alguma coisa
relacionada a custos e recursos. Também em outros momentos achamos
inadequações. Por exemplo, a questão das diretrizes, colocada no inciso 1 do
§ 30 do art. 10, não nos parece adequada, na medida em que a definição de
diretrizes está mais voltada para o que chamamos de execução dos
programas e não para o estabelecimento dos programas de Governo. Então,
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esse conceito de diretrizes, objetivos e metas também é alguma coisa que
poderia ter sido melhorada, do texto constitucional para esse substitutivo,
pois acreditamos que nele não houve avanço. Então, na verdade, o
substitutivo perde, também, a oportunidade de definir melhor o que se
entende por diretrizes, objetivos e, principalmente, metas.

Nosso grupo não chegou a ter uma discussão mais aprofundada do que
seriam metas. Essa é uma lacuna que ainda fica nesse substitutivo, na
medida em que metas, conforme outras discussões que já tivemos em outras
oportunidades, é justamente o que vai amarrar os três instrumentos, tanto na
LDO quanto na Lei Orçamentária Anual.

No caso do Plano, acho que basicamente seria isso, quer dizer, retirar de
todos os artigos qualquer caráter de orçamento. Fazer uma discussão do que
é um plano de Governo, o caráter de plano, instrumento plano, o que deveria
ser esse plano de Governo, plano plurianual. Conforme o prazo que está
estabelecido aqui no substitutivo, acreditamos que quatro anos seja um
período razoável, ressaltando a necessidade de se fazer uma avaliação,
talvez de dois em dois anos, mas não estabelecer o prazo. Estabelecer
apenas que ele deve ser avaliado num prazo acordado entre os municípios e
o Estado, mas que ficaria a critério do próprio Executivo, em acerto com o
Legislativo. Não detalhamos isso, mas deveria haver urna avaliação, e só
não deveria ser estalecido na lei o prazo dessa avaliação. Essa também foi
uma das coisas que foram levantadas.

Com relação ao Plano Plurianual, esse art. 10 foi o que mereceu o maior
enfoque, com algumas mudanças.

Com relação à LDO, o que acreditamos, em termos de proposições mais
gerais, é que, conforme vocês podem observar na página 3, no ponto 8: "A
LDO deve ater-se a apresentar diagnósticos e custos globais e a estabelecer
políticas, de forma a resguardar a generalidade que lhe atribui a Constituição
Federal'. Ou seja, acreditamos que a LDO não deveria ter um caráter de pré-
orçamento. Na nossa compreensão, o substitutivo coloca algumas
exigências que configuram a elaboração de um pré-orçamento. O que
acreditamos é que ele deve resguardar um conteúdo mínimo de prioridades,
metas e quantitativos financeiros, entre aqueles que o PPAG já havia
elencado de uma forma mais geral, deixando o detalhamento para a Lei
Orçamentária Anual. Essa também é uma proposição que acreditamos que a
LDO deveria resguardar.

Conforme o Deputado Miguel Martini falou, há também propostas
minoritárias - vamos dizer assim. No caso da LDO, alguns participantes, que
estavam no nosso grupo, pensaram em uma alternativa intermediária. A
LDO não seria uma coisa tão mínima quanto essa sugestão que estamos
fazendo aqui, mas deveria buscar um caminho intermediário - ficou aquela
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coisa meio de mineiro. Teria que ser detalhada, mas não tanto, e não
conseguimos chegar a um acordo. Mas existiu essa proposta de se tentar
fazer uma coisa nem tanto no espírito do que o substitutivo coloca, e nem
tanto no que a Constituição já prevê. Essa proposta foi minoritária, mas
existiu também. Não sei qual é a possibilidade de pensarmos alguma coisa
nesse nível intermediário. Para o grupo, de uma maneira geral, o que ficou
foi esse conteúdo mínimo mesmo.

Com relação à Lei Orçamentária Anual, fizemos uma discussão
basicamente no que se refere ao orçamento fiscal. Alguns participantes do
grupo levantaram o fato de que não existe uma definição do que seja
orçamento fiscal. Existe uma dúvida ainda com relação a essa compreensão.
Não sei se a Ângela gostaria de complementar alguma coisa com relação a
isso. Não!

Outro aspecto que foi discutido, e que foi levantado até por um
participante, o colega Francisco, de São Paulo, é com relação à questão da
obrigatoriedade dos municípios. Quando você cria diferenciação para
determinados municípios, pelo critério populacional, etc., a pergunta que
ficava era: então, se esses municípios não vão apresentar determinadas
exigências, a lei os deixa de fora, como eles iriam se apresentar, em termos
de regionalização, ou outros? Como é que ficaria a situação para esses
municípios, já que a lei não pede as exigências que aqui estão colocadas?
Algumas delas, porque outras servem para todos os municípios. Esta
também foi uma discussão posta sobre esse caráter de exceção para
municípios que têm até 'X' de população. Como que ficaria? Até mesmo o
critério populacional foi também questionado.

A obrigatoriedade dos Estados e municípios elaborarem o orçamento da
seguridade social foi um outro questionamento. Por que Estados e
municípios não o elaboram, se existe uma compreensão de que a
Constituição assim determina para todos os níveis de Governo?

Ficou também colocado que deveria haver um reforço no projeto com
relação a essa obrigatoriedade.

Outro aspecto foi a questão da dupla contagem na Lei Orçamentária.
Fizemos aí uma sugestão, com a exclusão do parágrafo único do art. 30 e a
alteração do parágrafo 30 do art. 61, que diz: 'constituem receitas de
transferência os recursos financeiros recebidos de outras esferas do
Governo, por força de mandamento constitucional, de lei específica, ou
mediante convênio ou congêneres, e que se destinem a atender as despesas
orçamentárias".

Inclusão, no orçamento, de quadro demonstrativo da receita orçamentária
total estimada, discriminando todas as receitas que não representam entrada
de recursos financeiros nos cofres da União, Estados e municípios, tais como
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rolagem da dívida, receita e despesa de compra de alienação de títulos
mobiliários por parte dos institutos de previdência, transferências
intragovemamentais e outras receitas que devam ser excluídas a fim de
demonstrar a receita real da unidade federativa, que espelhe a realidade das
contas públicas.

Com relação ao art. 31, ainda suprimir os parágrafos 1 0 e 20, por
constituírem detalhamento imcompatível com a natureza da lei
complementar. Essas são discussões que também fizemos, para saber se o
substitutivo não estaria dando aquilo que caberia a uma lei complementar.
Será que a lei não está entrando num detalhamento exagerado?

Pontualmente, pegamos na LOA alguns pontos que poderiam ser
alterados. No caso da lei orçamentária, algumas coisas saltaram aos olhos
dos participantes. Como acreditávamos que outros grupos estariam fazendo
discussões com outro caráter, fazendo propostas ponto a ponto, vou deixar
que outros grupos falem. Só para não perder o que o Grupo 1 teria sugerido,
se vocês puderem acompanhar na página 4, verão que fizemos uma
sugestão relacionada ao art. 63, página 23: é a questão de regulamentação
de fundos, que foi uma das propostas que apareceram. No art. 73, a
proposta é acrescentar o inciso IV, que fala: objetivos específicos dos
programas de trabalho.

Acredito que, se pegarmos ponto a ponto, ficará extenso, mas, com
relação à LOA, o que era fundamental é observar o que cabe a uma lei
complementar, no caso a Lei Orçamentaria, trabalhar. Na parte de controle,
na qual nos detivemos mais, discutimos em que medida está sendo feito um
trabalho de acompanhamento e avaliação. Não há possibilidade de haver
acompanhamento e avaliação para um controle mais efetivo. Temos de ter
instrumentos mais adequados, com caráter mais gerencial e estratégico para
essa avaliação e acompanhamento.

Então, também na parte de controle, fizemos uma discussão sobre isso, a
qual não pôde ser muito estendida. Será que, da forma como está sendo
colocado aqui o controle, nós também não estamos nos excedendo na
burocratização de relatórios e de detalhamentos? Então, essa também foi
uma questão que ficou. Isso é, de fato, controlar, no sentido de avaliar e
acompanhar? Essa foi uma colocação que fizemos, e não sei se a Angela
gostaria de complementar com algum aspecto que tenha ficado para trás.

A Sra. Ângela Carvalho Dias Coelho - Quero só relevar o que a Júnia
falou. O grupo achou que a LOA - Lei de Orçamento - não precisa trazer o
que está no § 2 0 do art. 31, ou seja, "autorização para abertura de crédito
suplementar, limitado a 20%", porque pensamos que, por exemplo, 20%
desmoralizam a peça orçamentária. Partindo de uma inflação igual à que
estamos vivendo em uma economia estabilizada, dar 20% para cada esfera
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poder suplementar já enfraquece muito a proposta orçamentária. Vinte por
cento representam muita coisa, quer dizer, desejamos que isso fique livre,
porque pode ser que a inflação volte ou que isso nunca ocorra. Então,
desejamos que não haja esse limite de 20%.

Outra coisa: optamos - a Júnia não fez menção clara a isso - porque, no
caso dos controles interno e externo, as funções que a lei prevê para cada
um sejam estabelecidas em um regulamento próprio de cada controle ou
através de uma portaria ou resolução, não sei bem qual seria o documento.
Ou seja, gostaríamos que a lei não estipulasse quais seriam esse passos,
porque isso vai variar de esfera para esfera e de acordo com aqueles que
estão à frente do controle. Às vezes, temos pessoas à frente de um
determinado controle que têm ótimas idéias para colocar e inovar o controle
dos recursos públicos. Era só isso o que eu gostaria de falar.

A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - Peço permissão para um
"finalmente". O nosso grupo tinha um pouco esse desafio de fazer uma
discussão a respeito da transparência desses instrumentos. Quer dizer, o que
fica como pergunta para a nossa reflexão e para a continuação desse grupo
é se, na verdade, essa exigência que o substitutivo coloca para nós, para o
Executivo, principalmente, estaria de fato dando ao Poder Legislativo o
poder de ser mais locativo com relação aos recursos públicos. Na verdade, a
pergunta que fica para nós é a seguinte: será que esse excesso de
documentação e de relatórios traduz transparência do processo orçamentário
da administração pública? Acreditamos que não. Quer dizer, não chegamos
a uma conclusão final sobre isso, mas penso que essa discussão tem que ser
feita mais cuidadosamente, senão, de fato, tanto no que se refere ao Plano
Plurianual quanto à LOA, dois instrumentos que precisam realmente ser mais
bem trabalhados e conceituados, haverá confusão com o excesso de
relatórios e de detalhamentos, como se isso, de fato, trouxesse, tanto para o
cidadão quanto para o Legislativo, clareza quanto ao que é esse processo de
planejamento que o Executivo ainda tem a incumbência de fazer e propor
para votação. Então, seria isso.

Apresentação do Relatório do Grupo de Trabalho II

O Sr. Presidente - Agradecemos a exposição da Sra. Júnia. Vamos, então,
passar ao segundo expositor. Com a palavra. o Sr. Osmar Teixeira de Abreu,
Diretor da Superintendência Central de Auditoria da Secretaria de Estado da
Fazenda de Minas Gerais. Ele é o expositor do Grupo lI e disporá de 15
minutos para a sua exposição.

O Sr. Osmar Teixeira de Abreu - Exmo. Sr. Deputado Miguel Martini,
demais Deputados presentes, autoridades, prezados colegas, o Grupo II
tinha como tarefa fazer uma reflexão e discussão e propor sugestões e
recomendações que pudessem aprimorar o projeto, do ponto de vista dos
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controles interno e externo. A primeira questão colocada foi a abrangência
desse controle interno. Ela foi aqui mencionada e já é retratada nos
dispositivos constitucionais desde 1967, na forma de sistema de controle
interno, no âmbito do Poder Executivo. Houve uma evolução na Constituição
de 1988, alcançando os Poderes Legislativo e Judiciário, sinalizando para
uma integração desses sistemas de controle interno, exatamente para
tentarmos eliminar o conceito que praticamos quando associamos o controle
interno apenas à figura da contabilidade ou da auditoria, quando existente.

Entendemos o controle com muito mais abrangência. Entendemos o
controle interno como todas as ações nas diversas fases do ciclo
operacional, do ciclo administrativo da gestão governamental. Então, esse
foi um ponto que colocamos para reflexão do grupo.

Não saímos dos trabalhos - nem temos essa pretensão - com conclusões
que pudéssemos transformar em sugestões, em recomendações claras,
específicas para esse projeto, mas saímos com a convicção de que
precisamos discutir muito essa questão conceitual, porque ela é fundamental
para a efetividade que se busca nessa reforma do regramento no que diz
respeito à execução orçamentária e financeira do País.

Uma outra questão levantada, que aqui foi colocada principalmente pelo
relator do projeto, Deputado Augusto Viveiros, é a de demonstrar inovações,
mudanças em relação ao modelo vigente, em relação à Lei n° 4.320. Só para
destacar uma questão colocada, que é a da transparência do gasto público,
quero crer não ser a vontade apenas do relator, mas a vontade de todos nós,
cidadãos brasileiros, que haja transparência na gestão governamental.

A nossa reflexão - e foi isso que tentamos passar para o grupo - é a de que
inequivocamente essa preocupação existe no projeto. Existe a preocupação
de inovar na questão da transparência do gasto público, só que essa
intenção não está devidamente concretizada pelos meios, ou seja, os meios
não estão devidamente definidos. Sei que esse foi nosso objetivo neste
evento de louvável iniciativa: buscar complementar o projeto aprimorando
meios para que possamos ter realmente essa transparência na gestão do
gasto público.	 -

Fazendo uma seqüência do ciclo administrativo e colocando algumas
questões que são básicas para falarmos de transparência da gestão
governamental, lembramos e discutimos com o grupo algumas questões, a
começar pelo planejamento, embora esse não seja o objetivo específico do
grupo. Entendemos que todo controle começa com um bom planejamento.
Se nós não temos meios, se não temos instrumentos de planejamento
previstos no projeto de forma a assegurar essa efetividade do gasto público,
com certeza todos os outros controles que virão no decorrer do processo
administrativo, também e principalmente enquanto controles externos,
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estarão de uma certa forma prejudicados.
O planejamento não faz referência, ou, se faz, não o faz na profundidade

desejada, às demandas sociais. É preciso que haja uma sistematização de
demandas sociais. E preciso que haja - vou ousar chamar assim - um banco
de demandas sociais, para que esse instrumento de fundamental importância
possa subsidiar a ação dos técnicos de planejamento, bem como possa
auxiliar aquelas - no caso específico, vou citar a iniciativa das audiências
públicas - ferramentas de apreciação, aquelas ferramentas de disposição de
intenção de gasto a serem colocadas, evidentemente, para a sociedade.

Isso não está no texto. E preciso avançar em explicitar esses instrumentos,
porque só a intenção de legitimidade do gasto público não é o bastante. E
preciso que se tenham as condições necessárias e adequadas para a
avaliação da legitimidade.

A primeira pergunta que se faz é se o gasto público é legítimo. Só teremos
resposta para essa pergunta se tivermos o auxílio de um ferramental que
possa espelhar científica e sistematicamente a questão da demanda de
serviços e bens públicos. Esse é um ponto fundamental, que não está muito
claro.

Cada vez mais vamos caminhar para a hierarquização e a seletividade dos
gastos públicos, pois a tendência é, a cada dia que passa, trabalharmos com
recursos parcos. E, portanto, fundamental que a hierarquização e a
seletividade sejam asseguradas no regramento do direito financeiro, para
que não haja subjetividade. A objetividade é um imperativo ao se fazer a
escolha por esta ou aquela aplicação dos recursos públicos.

O orçamento como meio de execução do planejado e como sinalização do
que se pretende, principalmente no que diz respeito às demonstrações
contábeis, precisa ser olhado cuidadosamente. Que o seu detalhamento
tenha efetivamente a função de retratar e dar conseqüência a todas as
intenções que já passaram pelo início do processo de planejamento e que
ele possa subsidiar a contabilidade e a auditoria com parâmetros que
venham servir ao acompanhamento não só financeiro, mas, sobretudo, físico
do mérito do gasto público.	 -

E preciso que tal instrumento avance nesse sentido, caso contrário,
teremos uma repetição do que já existe aí. No modelo atual, o controle é de
dentro para dentro; o seu fim é ele mesmo; ele não aponta para o objetivo
maior e mais louvável, que é o controle externo - considerando-se aqui o
cidadão, a sociedade, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Tribunal de
Contas.

Quando da execução financeira e orçamentária, é preciso tomarmos o
cuidado de evitar o tão conhecido poder subjetivo. Não se percebe nenhuma
iniciativa nesse sentido, e observem que iniciativas até muito simples podem
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ser tomadas. Há, por exemplo, um artigo que faz referência à publicação das
cotas trimestrais do orçamento. Mas isso não basta. E preciso também
publicar a execução financeira das cotas que foram liberadas, ou seja, é
preciso que haja transparência naquilo que está sendo efetivamente
executado, para que não tenhamos aqui o nocivo poder subjetivo. Ou seja,
planeja-se com a melhor das intenções, orçamenta-se de acordo e, quando
da execução, sem nenhuma previsão objetiva, transparente e legítima, tem-
se a distorção de tudo aquilo que foi feito anteriormente.

E preciso assegurar transparência a essa liberação de recursos, a essa
execução financeira e orçamentária. E preciso publicar cada liberação para
que se tenha conhecimento e para que não se permita tantas distorções
como temos assistido.

Passando pela execução e chegando à contabilidade, temos inovações e
preocupações em relação aos demonstrativos contábeis, à informação
contábil e à informação da gestão governamental.

A pergunta que fica é se essas inovações têm como foco nós, agentes
públicos, com algum conhecimento de planejamento, orçamento e
contabilidade, ou se estão pensando no cidadão, se estão pensando em
informar sobre a gestão pública ao cidadão. Não a mim, não aos senhores e
senhoras, porque, com um certo privilégio, conhecemos um pouco da
matéria. Não interessa, isso é controle de dentro para dentro. E preciso
buscarmos uma linguagem - e isso já foi dito pelo Exmo. Deputado Miguel
Martini - a respeito de notas explicativas, a respeito de terminologias que
efetivamente reflitam e indiquem com clareza aquilo que se pretende
demonstrar enquanto gestão pública.

Há inovações e há preocupação premente de levar para a contabilidade
pública métodos e conceitos de contabilidade mercantil, o que
inevitavelmente depende de uma rediscussão. As coisas não se encaixam
com tamanha facilidade. Temos muitas particularidades entre um segmento
e outro. A simples transferência desse 'know how" da iniciativa privada para
a área pública é muitíssimo perigosa. Nós podemos confundir mais ainda as
nossas informações de gestão, se não tivermos o tempo adequado para
discutirmos essas questões.

Concluindo de forma geral, em linhas gerais, voltamos ao ponto inicial, ao
ponto do planejamento. Nenhuma sinalização temos no projeto para a
integração dessas questões: planejamento, orçamento, execução,
contabilidade e auditoria. Nós não temos nenhuma referência a essa
integração. Sabemos que isso não é difícil do ponto de vista teórico e do
ponto de vista legislativo.

A grande dificuldade é fazer isso na prática, porque significa romper com
uma cultura de séculos, em que chegamos ao absurdo de ter tamanha
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dispersão entre essas áreas. Se olharmos um pouco atentamente, vamos
enxergar um estado diferente em cada uma delas. Então. é preciso ousar um
pouco nesse sentido. E preciso que haja alguma sinalização e alguma
referência nesse sentido. com o objetivo de sensibilizarmos agentes públicos
para a necessidade dessa integração, pela inequívoca compreensão de que
somos únicos e de que não podemos atuar de forma dispersa e. às vezes,
incoerente.

Concluindo. a sugestão que fica é a criação de um sistema de controle
interno no âmbito de todos os poderes» para que se possa reunir essas
funções. Muito obrigado.

Apresentação do Relatório do Grupo de Trabalho III
O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. Osmar Teixeira e

passamos a palavra ao terceiro expositor. Sr. Wieland Silberschneider.
Secretário Adjunto Municipal de Planejamento de Belo Horizonte, expositor
do Grupo III, que disporá de até 15 minutos para a sua exposição.

O Sr. Wieland Silberschneider - Bom dia a todos ! Queria iniciar.
parabenizando a Assembléia Legislativa por trazer para discussão o
resultado dos trabalhos dos Grupos. Sem esse esforço. estaríamos aqui
discutindo o Projeto de Lei n° 135 do ponto de vista literário. Agora, porém,
podemos discutir mudanças concretas.

Nosso grupo teve como incumbência discutir a participação popular e o
controle social e, de quebra, a questão da transparência, uma tarefa um
pouco ambiciosa, considerando-se o prazo que tínhamos e a extensão da
discussão que essa temática envolve. Ela envolve a discussão da
constituição de fóruns de negociação para o contrato orçamentário; a
questão do acesso à informação e também a "publicização" das condições e
dos critérios que envolvem todo o processo orçamentário. E isso,
logicamente, ao longo de todo o texto legal, ou seja, ao longo de todo o
processo orçamentário. Fizemos esse esforço, e, com certeza, muitas
questões não puderam ser tratadas por causa da exigüidade do tempo.

Uma questão que também nos preocupou é relativa à oportunidade de se
normatizar especificamente a participação no texto legal. Em princípio,
discutimos a existência de duas posições aparentemente opostas. Uma é
totalmente contrária à inclusão de dispositivos para a regulamentação da
participação, acreditando-se que isso deva ficar a cargo da própria
sociedade, que criará, com sua movimentação, os espaços institucionais
necessários. E a outra posição pretende dinamizar essa participação através
de dispositivos. A avaliação do nosso Grupo indicou que precisamos
encontrar o caminho do meio. Não há dúvida de que a participação e o
controle social no orçamento não serão criados por força de lei, por força de
decreto do poder público. Entretanto, o poder público, numa legislação dessa
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natureza, não pode se furtar a plantar o caminho a partir do qual a
participação possa desenvolver-se. Nesse sentido, trabalhamos, pensando,
inclusive, em não formular dispositivos com um grau de detalhamento que
impeça os Estados, os municípios e a União de implementá-los, ou mesmo
que venha trazer à tona polêmicas que certamente não se resolvem no corpo
da lei, mas, sim, no convívio político nas respectivas esferas
governamentais. Identificamos, no projeto de lei, um artigo central que trata
da participação, o art. 5 0 , e procuramos dar-lhe um formato mais obrigatório
do que facultativo, como é o espírito da redação existente. Assim, mudamos
o "caput' do artigo e incluímos a parceria do Poder Executivo e do Poder
Legislativo na implementação do processo participativo em tomo da questão
orçamentária. Também alteramos o texto do art. 5 0 , retirando-lhe a limitação
de que o processo de participação se deva simplesmente voltar para a
divulgação das questões orçamentárias.

Ao contrário, ele deve anteceder as discussões de todos os temas
orçamentários. Buscamos também dar-lhe uma estrutura de três incisos em
que, ao mesmo tempo, fazemos referência à participação na elaboração dos
instrumentos orçamentários, sobretudo o Plano Plurianual e a Lei
Orçamentária, através de audiências públicas, visando subsidiar esses
instrumentos legais.

O inciso II busca institucionalizar o espaço participativo para
acompanhamento e avaliação dos resultados da implementação da
execução dos instrumentos de planejamento governamental. Finalmente,
incluímos um inciso que já constava no original, referente à publicação e à
distribuição de documentos e da legislação, de forma simplificada, com a
ênfase de que esses documentos devam se voltar para a questão do
cumprimento do programa de trabalho orçamentário. Aliás, gostaria de
enfatizar a questão de que a participação e o controle devem se voltar
justamente para o resgate do cumprimento do programa de trabalho. Os
aspectos da corrupção - que são relevantes -, assim como aqueles relativos
à eficácia da ação governamental são, vamos dizer, aspectos da questão
mais geral, que é o conteúdo programático da ação governamental. O
desafio da participação do controle está em criar instrumentos para evitar o
descompasso entre a programação e a execução de um programa de
trabalho.

A segunda questão que o Grupo debateu foi o art. 166. Foi proposta a
inclusão do princípio da razoabilidade, assim como já consta na Constituição
do Estado, no que se refere aos princípios a serem observados pela
administração pública.

Discutiu-se ainda, no Grupo, a necessidade de se buscar um maior
controle da sociedade sobre a gerência dos instrumentos de planejamento.
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Estamos propondo que, após a indicação, o Diretor de Orçamento ou
responsável equivalente seja sabatinado pelo Legislativo, assim como
acontece, por exemplo, em nível federal, com o Presidente do Banco
Central. Há, vamos dizer, uma certa displicência dos Executivos na
indicação desse gerente, que é, no fim da linha, o pivô da construção de toda
ação governamental no Poder Executivo.

Outra questão também debatida no grupo diz respeito a darmos maior
credibilidade à estimativa da receita, a partir da qual se contrói toda a peça
orçamentária, toda a estrutura de planejamento governamental. Nesse
sentido, a exemplo de alguns países, estamos sugerindo que a estimativa de
receita pelo Executivo seja balizada por um parecer elaborado por uma
entidade de notório saber. Salvo engano, parece-me que, nesta Casa, já
houve a tramitação - não sei se concluída - de um projeto de lei dessa
natureza.

A quinta proposta é relativa à obrigatoriedade de disponibilização pelo
Executivo ao Legislativo de informações atuais sobre a execução
orçamentária. Só é possível o acompanhamento, a avaliação concomitante
pelo Legislativo das ações do Executivo, se ele tiver acesso imediato a todas
as informações, desde o início do processo orçamentário, das cotas, até o
processo efetivo de liqüidação e pagamento. Essa questão, sobretudo em
nível dos municípios, está longe de ser atendida. Fizemos um apelo para que
essa disponibilidade de informações preferencialmente aconteça por meio
eletrônico, mas não "absolutizamos" a exigência em virtude das
particularidades dos municípios de menor porte.

Temos aqui as propostas n°s 3 a 5, que se referem a diretores de
orçamento serem apreciados pelo Legislativo.

A definição da estimativa e a questão da obrigatoriedade de
disponibilidade de informações foram discutidas no final dos trabalhos,
quando não estavam presentes todos os que tinham participado do grupo
desde o início.

Finalmente, o grupo teve uma proposta debatida e minoritária, que é a
exigência da revisão, por meio de um grupo de trabalho, do Código de
Contabilidade Pública, no prazo de 18 meses. A proposta foi colocada e o
questionamento suscitado foi em relação ao conteúdo dessa revisão. No
sentido geral da revisão, pretende-se sobretudo alcançar a simplificação dos
demonstrativos contábeis. Todos nós sabemos hoje que os demonstrativos
patrimoniais, orçamentários e financeiros existentes não são capazes de
retratar, com realismo e fidelidade, a verdadeira situação das finanças
públicas. Temos ainda questões doutrinárias a serem debatidas e melhor
equacionadas que estão na base dessa problemática. Uma dessas questões
é você ter uma receita contabilizada pelo conceito de caixa e a despesa pelo
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conceito de competência. Entretanto, a proposta foi minoritána.

A questão final surgiu do grupo. Ela é importante e relevante e se refere à
omissão do projeto de lei em relação às instâncias hoje existentes na
administração para o controle social do programa de trabalho
governamental. Estou me referindo aos conselhos, conselho de saúde,
conselho de infância e adolescência, conselho de assistência social,
conselho de meio ambiente, etc. São instâncias importantes e que vêm
sendo valorizadas, ao longo da última década, mas não detêm um papel
relevante no que se refere ao controle da ação governamental no corpo do
PLC.

Gostaria de pedir à Fátima que complementasse as minhas observações.
A Sra. Maria de Fátima Junho Anastasia - Gostaria de complementar uma

questão, chamando a atenção para o fato de que a maior parte da discussão
do grupo concentrou-se na tentativa de oferecer uma alternativa para o art.
50, que propõe algum tipo de mecanismo de participação da população no
processo de discussão, elaboração e execução dos planos plurianuais e das
leis orçamentárias. A nossa ênfase concentrou-se nesse artigo porque
consideramos que, tal como estava redigido, não possibilitava de fato uma
institucionalização da participação da sociedade em todos os momentos do
processo de discussão desses planos e programas, ou seja, não garantia de
fato uma institucionalização da participação no que diz respeito à
possibilidade de vocalização de demandas relativas à destinação que
deveria ser dada aos recursos públicos e não permitia também a
institucionalização da participação no que se referia ao acompanhamento da
execução do plano e muito menos na avaliação dos resultados.

Não podemos nem devemos constranger ou obrigar a população a
participar. Não obstante, acho que é possível criar instrumentos
institucionalizados que garantam à população o direito de participar se assim
desejar. Então, o espírito do grupo nesse ponto foi no sentido de garantir que
a participação seja um direito nesses três momentos, ou seja, durante todo o
processo de discussão, de execução e de avaliação dos planos, das leis, etc.
Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Queremos agradecer ao Grupo III, ao Wieland. Só um
complemento que foi solicitado pela Júnia Maria.

A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - Houve uma falha minha. Apesar
de ter me referido à questão da transparência e da participação, o nosso
grupo colocou, nas páginas 1 e 2, essa preocupação com mecanismos de
capitais e em sistematizar demandas da população no sentido de
participação e não somente de conhecimento. Na verdade, hoje - depois que
todo o processo foi desenvolvido, elaborado - temos de dar conhecimento
disso à sociedade. Esse também foi um elemento de preocupação.
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Tentamos até redigir alguma coisa no sentido de resgatar a participação e
não só o conhecimento.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência vai passar à leitura do relatório. Onde houver modificações,
vamos solicitar que seja lido o original para que os senhores e as senhoras
tenham condições de fazer a comparação. A Presidência também informa
que a transcrição completa dos painéis, da plenária de hoje e do documento
final deste Fórum será publicada no "Minas Gerais", na parte do "Diário do
Legislativo', na edição do dia 2112197.

Antes de procedermos à leitura, gostaria de deixar aqui um registro que
está me incomodando. Pode até ser fora de hora, mas não vi nenhuma
proposta que permita uma projeção, um planejamento, a longo prazo, para o
Governo Federal. O PPAG vai se referir novamente a quatro anos, no
período de Governo. Como temos em Minas Gerais o PMDI deveríamos
pensar num instrumento que levasse o Governo Federal a discutir com a
sociedade quais seriam as metas a serem alcançadas nos próximos 12 ou 16
anos. Ou seja, forçar o Governo a discutir com a sociedade um planejamento
a longo prazo. Costumamos chamá-lo de projeto histórico. Não ter um
projeto histórico é, no mínimo, arriscado, porque irão aparecer os salvadores
da pátria, como tem ocorrido. Se a sociedade discute um planejamento de
longo prazo, terá uma melhor capacidade de julgar os seus governantes. Por
que não um planejamento de 16 anos, com julgamento de quatro em quatro
anos? Como o PPAG deverá ser avaliado de dois em dois anos, então o
Governo sena julgado não se fez cinco ou dez hidrelétricas, mas se aquelas
dez hidrelétricas eram prioridades estabelecidas pela sociedade. Em cada
final de Governo Federal vemos uma quantidade imensa de obras que são
apresentadas na televisão como realização. E o cidadão se pergunta: isso foi
bom ou ruim? Ele não tem parâmetros para discutir, para avaliar. Então,
acho que é uma falha, se não contemplarmos isso.

Mas, de qualquer maneira, vamos continuar, porque os grupos são mais
capazes para discutir o assunto.

Leitura da Proposta de Documento Final
O Sr. Presidente - (- Lê:) "1 - Acrescentar ao art. 40 o seguinte parágrafo

único:
Parágrafo único - O processo de planejamento compreenderá:

- estabelecimento de roteiro para elaboração e proposição de políticas
públicas;

II - debate e aprovação das políticas públicas;
III - tradução das políticas públicas na proposta orçamentária, através do

Plano Plurianual;
IV - elaboração da LDO como instrumento de planejamento:
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V - elaboração da LOA como instrumento indicativo;
VI - elaboração do programa de execução financeira;
VII - normatização dos relatórios de resultados;
VIII - normatização dos relatórios de divulgação. (Grupo II)".
Indago se houve alguma modificação. Vamos pedir à Júnia que leia o

original, para podermos fazer a comparação.
A Sra. Júnia Mana Barroso de Santa Rosa - (- Lê:) Art. 40 - O Poder

Executivo avaliará, para fins do processo de planejamento, o cumprimento
das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, e a execução dos programas de governo expressos nos
orçamentos, e fará publicar semestralmente relatório de avaliação".

O Sr. Presidente - É só essa mudança?
A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - Sim.
O Sr. Presidente - Vamos passar ao item n° 2. (- Lê:)
"2 - Alteração do art. 51 visando à criação de:
1.1 - mecanismo para captar e sistematizar as demandas da população,

para subsidiar o planejamento governamental e permitir a avaliação da
efetividade das ações públicas;

1.2 - mecanismo que faculte à população participar diretamente do
processo de planejamento governamental e não apenas tomar conhecimento
dele. (Grupo 1)".

A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - (- Lê:)
"Art. 50 - Do processo de planejamento será dada ampla divulgação à

sociedade, especialmente mediante:
- a realização de audiências públicas pela comissão legislativa

encarregada de examinar e de dar parecer sobre os projetos de lei do Plano
Plurianual, de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, e de
acompanhar sua execução;

II - a publicação e a distribuição, pelo Poder Executivo, de síntese das
mencionadas Íeis, bem como dos relatórios de avaliação correspondentes,
em linguagem clara e acessível a todo cidadão;

III - o estímulo à iniciativa popular para a apresentação-de propostas
relativas aos orçamentos".

O Sr. Presidente - (- Lê:)
"3 - Dê-se ao art. 50 e seus incisos a seguinte redação:
'Art. 5° - No processo de planejamento, os Poderes Executivo e Legislativo

promoverão a interlocução com a sociedade, com a finalidade de apresentar
e discutir objetivos e metas, bem como avaliar resultados, mediante:

- a realização de audiências públicas, organizadas preferencialmente de
forma regional, para subsidiar a elaboração do projeto de lei do Plano
Plurianual e de suas alterações, bem como do projeto de Lei Orçamentária
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Anual;
II - a participação da sociedade no acompanhamento da execução dos

instrumentos de planejamento governamental, por meio de instâncias de
controle social;

III a publicação e a distribuição de síntese do Plano Plurianual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, bem como dos
relatórios de avaliação correspondentes, sobretudo do cumprimento do
programa de trabalho previsto, em linguagem clara e acessível a todo
cidadão.' (Grupo III.)

4 - Alterar dispositivos relativos ao PPAG de forma a eliminar o caráter de
pré-orçamento, resgatando sua função constitucional.

5- Dar nova redação aos incisos 1, III e V do art. 10.
Ad 10 - O Plano Plurianual:
- formulará as diretrizes para as políticas do governo, inclusive as de

finanças públicas;

III - estabelecerá os custos. segundo função, subfunção e programa de
Governo;

V - estabelecerá, de forma regionalizada, as metas para os investimentos e
as despesas deles decorrentes, para as inversões financeiras e para as
despesas relativas aos programas de duração continuada.'

Suprimir o § 20 do art. 10.
Dar nova redação ao inciso 1 do § 3° do art. 10.
'ArL 10- ..........
§ 30 - ............

- diretrizes, Conjunto de princípios e critérios que norteiam a elaboração
do programa de Governo;'.".

A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - Com relação ao que está agora
no art. 10, farei a leitura apenas daqueles que foram modificados.

"Ari 10- ............
- formulará as diretrizes para as finanças públicas no período do plano,

incluindo a política de fomento e o programa de aplicações das agências
financeiras oficiais de crédito;

III - estabelecerá as despesas, segundo função, subfunção e programa de
Governo;

V - estabelecerá, de forma regionalizada, as metas para os investimentos
com prazo de execução superior a um exercício e as despesas deles
decorrentes, para as inversões financeiras e para as despesas relativas aos
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programas de duração continuada, segundo os orçamentos fiscal, da
seguridade social e de investimento das empresas estatais".

A supressão do § 20, que sena: "Para fins do cumprimento dos incisos 1 e
II, serão consideradas as alterações na legislação das receitas e os efeitos
sobre as receitas e sobre as despesas das isenções, benefícios e subsídios
de natureza financeira, tributária e creditícia."

A alteração do inciso 1 do § 30 para: "diretrizes, o conjunto de princípios e
critérios que deve orientar a execução dos programas de governo."

Esses são os que foram alterados.
O Sr. Presidente - "6 - Dar ao inciso VIII do parágrafo único do art. 12 a

seguinte redação:
'Art. 12- .............
VIII - a política tributária e de contribuições, quantificando o impacto

financeiro das isenções e de quaisquer outros benefícios sobre as receitas;'.".
A Sra. ,Júnia Maria Barroso Santa Rosa - "Art 12 - ................
VIII - a política tributária e de contribuições, destacando o efeito de

isenções e de quaisquer outros benefícios sobre as receitas;".
O Sr. Presidente - "7 - Art. 12 - Suprimir os incisos IX e X do parágrafo

único."
A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - Que seriam:
"IX - a política de fomento das agências financeiras oficiais de crédito;
X - a política de pessoal, quanto aos gastos, ao número de servidores, à

respectiva remuneração e ao atendimento do que dispõe o art. 169 da
Constituição Federal;".

O Sr. Presidente - "8 - Alterar dispositivos relativos à LDO, de forma a
eliminar o caráter de pré-orçamento, reforçando seu papel de ligação entre o
Plano Plurianual e a Lei de Orçamento Anual.

A LDO deve ater-se a apresentar diagnósticos e custos globais e a
estabelecer políticas de forma a resguardar a generalidade que lhe atribui a
Constituição Federal."

Com a palavra, pela ordem, o Sr. Francisco, alertando-o que, se for para
encaminhar, terá de deixar para falar ao final.

O Sr. Francisco Mendes de Barros - No final? Porque o relato feito pela
Júnia identificou uma proposta que levantamos em nosso grupo, sobre os
municípios, que se referia ao art. 15 - que ficaria no intervalo entre os artigos
12 e 20. Porém, ela não está no caderno. Então, eu queria ter a oportunidade
de apresentá-la.

O Sr. Presidente - Então, ao final da leitura, o senhor terá a oportunidade
de apresentá-la, por escrito ou verbalmente.

• Sr. Francisco Mendes de Barros - Certo.
• Sr. Presidente - "9 - Dar nova redação ao caput' do art. 20, suprimir
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seus incisos 1 e II e alterar o inciso III:
'Art. 20 - A lei de diretrizes orçamentárias:
III - estabelecerá, em nível de programa de Governo, as despesas, as

prioridades, as metas e os quantitativos, por região, por Poder e pelo
Ministério Público;'.".

A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - Da forma que está hoje, no
substitutivo: "Art. 20 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação aos
orçamentos do exercício subseqüente:

- os incisos 1 e li serão suprimidos. Estabelecerá a previsão do superávit
ou déficit a ser atingido, apurado na forma que dispuser a Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

li - estimará as receitas, considerando as alterações de que trata o inciso
VII;".

O inciso III, com a alteração, estabelecerá as despesas, por função e
subfunção, por grupo de natureza de despesa, por região e por Poder e pelo
Ministério Público.

O Sr. Presidente - "10- Acrescente-se ao art. 21 o seguinte inciso:
'Art. 21 -

- definição da estimativa de receita, pelo Executivo, balizada por parecer
elaborado por entidade de notório saber.'.

11 - Detalhamento da definição do orçamento fiscal.
12 - Reforço da obrigatoriedade de os Estados e os municípios elaborarem

o orçamento da seguridade social, inclusive com previsão de sanções pelo
descumprimento da norma.

13- Eliminação da dupla contagem, na Lei Orçamentária, por meio de:
1 - exclusão do parágrafo único do art. 30;
2 - alteração do § 30 do art. 61:
Constituem receitas de transferências os recursos financeiros recebidos de

outras esferas de governo por força de mandamento constitucional, de lei
específica ou mediante convênio ou congêneres, e que se destinem a
atender a despesas orçamentárias;

3 - inclusão, no orçamento, de quadro demonstrativo da receita
orçamentária total estimada, discriminando todas as receitas que não
representam entrada de recursos financeiros nos cofres públicos da União,
Estados, Distrito Federal e municípios, tais como rolagem da divida e receita
e despesa de compra e alienação de títulos mobiliários por parte dos
institutos de previdência, transferências intragovemamentais e outras
receitas que devam ser excluídas, a fim de se demonstrar a receita real da
unidade federativa, que espelhe a realidade das contas públicas».

A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - Conforme a redação atual do art.
30, propõe-se que seja retirado o parágrafo único, que seria: "Os recursos



132
que uma entidade pública transferir a outra incluir-se-ão como despesa no
orçamento da entidade que faz a transferência e como receita no orçamento
da que a recebe.' Ainda faz referência à alteração do § 3 0 do art. 61, que,
conforme a redação atual, está assim:

"Art. 61 -
§ 3° - Constituem receitas de transferências os recursos financeiros

recebidos de outras entidades de direito público por força de mandamento
constitucional, de lei específica ou mediante convênio ou congêneres, e que
se destinem a atender as despesas orçamentárias."

O Sr. Presidente - "14 - Suprimir os § 1 0 e 20 do art. 31, por constituírem
detalhamento incompatível com a natureza da lei complementar."

A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - Seria, então: § 1 0 - A Lei
Orçamentária estabelecerá os limites e as condições para a contratação das
operações de crédito que autorizar, ainda que por antecipação de receita,
observada a legislação pertinente.

§ 20 - A autorização para a abertura de créditos suplementares na Lei
Orçamentária fica limitada a 20% de cada dotação suplementar."

O Sr. Presidente - "15 - Acrescentar ao art. 68 o seguinte inciso X:
'Art. 68-
X - investimentos do domínio público;'.
16 - Acrescentar, ao final do inciso V do art. 66, a seguinte expressão:

incorporável ao patrimônio público.'
17 - Acrescentar o seguinte inciso IV ao art. 73:
'Art. 73 -
IV - objetivos específicos dos programas de trabalho;'.
18 - Aí a impressão saiu errada. Onde está 86, é para corrigir, colocando

83 no n° 18,
"18 - Acrescentar ao art. 83 o seguinte parágrafo único:
'Art. 83 - ......................................................
Parágrafo único - O reconhecimento formal de que trata o inciso III

explicitará o motivo, a abrangência, o período de duração e a previsão de
gastos para a despesa.'.	 -

19- Suprimir os incisos III, IV, VI e VII do art. 108.»
A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - Conforme a lei, está assim:
"III - despesas com amortização, juros e Outros encargos da dívida pública;
IV - despesas decorrentes de contratos e aquelas definidas na lei como

despesas sob o regime de adiantamento ou suprimento de fundos;
V - despesas provenientes de transferência por força de mandamento

constitucional e da lei orgânica municipal:
VI - despesas provenientes da execução de convênios, consórcios,

contratos, acordos ou ajustes entre entidades de direito público".
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O Sr. Presidente - 18 - Acrescentar ao art. 86 o seguinte parágrafo único:
A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - Conforme a lei. está assim: '3 -

Despesas com amortização, juros e outros encargos da dívida pública.
4 - Despesas decorrentes de contratos, aquelas definidas na lei como

despesas sob o regime de adiantamento ou suprimento de fundos.
5 - Despesas provenientes de transferência por força de mandamento

constitucional e da lei orgânica municipal.
6 - Despesas provenientes da execução de convênios. consórcios.

contratos. acordos ou ajustes entre entidades de direito público'."
O Sr. Presidente - "20 - Suprimir do inciso V do art. 148 a expressão

'independentes' (Grupo II).
21 - Acrescentar ao art. 154 (caput') '... e registrado no CRC de origem'

(Grupo II).
22- Excluir os artigos 155 e 156 (Grupo II)."
A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - "Art. 155 - E vedada a gestão

orçamentária e financeira a órgão ou entidade que não possua unidade de
contabilidade estruturada e dirigida por profissional habilitado.

Art. 156 - O disposto nos arts. 154 e 155 não impede a contratação de
consultoria, auditoria ou perícia contábil ou de qualquer outra natureza que
vise ao aperfeiçoamento ou à melhoria das condições de funcionamento de
administração ou solução de pendências ou litígios de que faça parte a
administração pública."

O Sr. Presidente - "23 - Acrescentar ao 'caput' o princípio da eqüidade
(Grupo 1).

24 - Art. 157, § 70 - Suprimir o detalhamento de competência de cada
função que será especificada em norma própria."

A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - "Parágrafo único do art. 157 - Os
órgãos do sistema de controle intemo e externo a que se vincule entidade
governamental recebedora dos recursos transferidos por órgão ou entidade
de outro poder ou esfera de governo incumbir-se-ão de verificar a legalidade.
a legitimidade e a economicidade de gestão de recursos, bem como a
eficiência e a eficácia de sua aplicação, cabendo àqueles a que se vincule
seu transferidor verificar a consecução dos resultados compactuados".

• Sr. Presidente -"25- Excluir o parágrafo único do art. 158 (Grupo II).
• disposto no "caput" desse artigo não impede a contratação de

consultoria, auditoria ou perícia contábil ou de qualquer outra natureza que
vise ao aperfeiçoamento ou à melhoria do funcionamento da administração
ou à solução de pendências ou litígios de que faça parte a administração
pública.

26 - Dar ao art. 160 a seguinte redação:
'Art. 160 - A verificação dos atos de execução orçamentária será prevista
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concomitantemente ou subseqüentemente'.

27 - Acrescentar ao art. 163 o seguinte inciso V e o seguinte parágrafo
único:

'Art. 163
V - realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira,

orçamentária e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário e em entidades da administração indireta,
ai incluídas as fundações e as sociedades instituídas e mantidas pelo poder
público.

Parágrafo único - Nenhum processo ou informação poderá ser sonegado,
sob qualquer pretexto, aos sistemas de controle interno no exercício de suas
atribuições, os quais poderão ainda:

a) ter acesso irrestrito aos sistemas e bancos de dados informatizados
mantidos pela administração pública ou de seu interesse;

b) adotar os procedimentos necessários à obtenção das informações sobre
a execução de contratos de concessão, permissão e autorização de serviços
públicos;

c) ter acesso irrestrito a quaisquer informações bancárias e fiscais,
responsabilizando-se pela guarda do seu sigilo (Grupo II)'.

26 - Art. 166 - Incluir referência à auditoria operacional e formas de
estímulo a sua implementação.

29 - Dê-se ao inciso 1 do art. 166 a seguinte redação:
Art. 166 -
- assegurar a observância, pelos órgãos e entidades da administração

pública e por seus respectivos dirigentes, dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade, bem como dos
demais relacionados nos incisos do art. 37 da Constituição Federal;'.".

A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - Conforme está: "1 - assegurar a
observância, pelos órgãos e entidades da administração pública e por seus
respectivos dirigentes, dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade, bem como dos demais relacionados nos incisos do
art. 37 da Constituição Federal;".

O Sr. Presidente - "30 - Substituir, no art. 168, a expressão 'obrigação' pela
expressão 'responsabilidade'.

31 - Acrescentar após o art. 1780 seguinte artigo:"
'Art. 179 - Fica criada a Câmara Técnica de Controle Interno, composta por

representantes de órgãos centrais dos sistemas de controle interno da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com a finalidade de:

- padronizar os procedimentos de controle interno no setor público;
II - propor alterações na legislação vigente atinente ao controle interno;
111 - estabelecer as normas técnicas brasileiras aplicáveis ao controle
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interno no setor público;

IV - estudar e propor modificações nas classificações de receita e
despesas:

V - estudar. apreciar e propor planos de contas e procedimentos contábeis
e de auditoria aplicáveis às entidades públicas:

VI - promover e organizar encontros de profissionais do controle interno
visando à integração em âmbito regional e nacional;

Vil - promover a integração dos sistemas de controle interno em âmbito
regional e nacional. de modo a propiciar o intercâmbio de informações entre
a União. Estados, Distrito Federal e Municípios;

VIII - realizar outras tarefas que contribuam para o aperfeiçoamento do
controle interno;

IX - estudar, apreciar e propor sobre orçamentos e administração
financeira.

Parágrafo único - A Câmara Técnica de Controle Interno funcionará junto
ao órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal,
sendo o número de membros, a forma de representação de Estados, Distrito
Federal e Municípios e o seu regimento definidos e aprovados por decreto do
Poder Executivo'.

32 - Após o art. 178, acrescentar ao Capítulo II do Título III a seguinte
Seção IV:

'Seção IV
Acompanhamento e Avaliação
Art. .... - O acompanhamento físico da execução orçamentária se baseará

na realização das metas físicas dos órgãos governamentais.
Art. .... - A contabilidade patrimonial terá sistema de apropriação de custo

setorial para fins de apuração do quantitativo físico e financeiro das metas
realizadas.

Art. .... - Os poderes públicos expedirão demonstrativos contábeis do
desempenho físico das atividades governamentais desenvolvidas,
comparando-os com as metas previstas no orçamento anual. para fins de
avaliação de desempenho do setor público e prestação de contas.

Art. .... - Fica assegurada a participação popular no acompanhamento da
execução orçamentária dos projetos e atividades-fins no decorrer do
exercício financeiro.

33 - Acrescente-se ao Projeto de Lei Complementar n° 135/96 o seguinte
dispositivo:

Aprovação, pelo Legislativo, da indicação do Diretor de Orçamento ou
responsável.

34 - Acrescente-se ao Projeto de Lei Complementar n° 135196 o seguinte
dispositivo:
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Obrigatoriedade da disponibilização, pelo Executivo, ao Legislativo de

informações atuais sobre a execução orçamentária, preferencialmente em
meio eletrônico.

35 - Reativação do Grupo de Minas, como ficou conhecida a equipe de
trabalho designada pela SEPLAN-MG para aprofundar e dar continuidade à
discussão do substitutivo.

Essa é a íntegra das propostas majoritárias, ou seja, as que obtiveram
mais de 50% da preferência. Então, vamos abrir esse espaço para todos
aqueles que quiserem fazer destaques e encaminhar propostas.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Gostaria de sugerir que tivéssemos, pelo menos, uns 5

minutos para podermos dar uma lida, uma pensada nisso, para depois
iniciarmos essas fases. Acham melhor assim? (- Pausa.) Bom, não vamos
nos ausentar do Plenário. Vamos continuar onde estamos, mas teremos 5
minutos para fazer uma leitura melhor e ver o que vamos propor. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

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

Apresentação. Discussão e Votação de Destaques
• Sr. Presidente - Gostaria de esclarecer que passamos à fase de pedidos

de destaque. As propostas que objetivarem alterar algum dispositivo deverão
ser formuladas por escrito. O interessado deverá se dirigir ao microfone,
informar que é alteração e encaminhá-la à Mesa. Cada pedido de destaque
terá 3 minutos para a defesa. Logo em seguida, colocaremos em votação.
Se aprovado pela maioria, contemplaremos nas majoritárias; se não obtiver
a maioria dos votos, será contemplado nas minoritárias.

Estão abertas as inscrições. A pessoa que desejar fazer a defesa deverá
se identificar.

O Sr. Francisco Mendes de Barros - Sou da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo. Gostaria de acrescentar o seguinte item 36, cuja
redação, em seguida, entregarei à Mesa.

"36 - Para reduzir a complexidade do Projeto de Lei Complementar n°
135196, ter como critério que aquilo que não se possa ou não se deva obrigar
a todos os municípios, que não se obrigue a nenhum".

A justificativa é a seguinte: a disparidade de salvaguardas de obrigações é
discriminatória aos cidadãos, em decorrência do local de sua moradia,
criando cidadãos de classe "a" e classe 'b". O cidadão que morar em um
município tem o gozo de algumas salvaguardas, e o que morar em outro
município não tem o gozo dessas salvaguardas.

As salvaguardas devem ser uniformes, garantindo que os cidadãos sejam
tratados de maneira idêntica, tendo as mesmas oportunidades de receber
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informação, prestação de contas de seus municípios e detalhamento de
algumas informações. Se isso não é possível para alguns, que não o seja
para todos. Que se permita - e isso foi mencionado aqui em algumas
plenárias - o uso da criatividade pela administração de alguns municípios. o
uso de experiências de municípios, afim de se avançar e se criarem
mecanismos sem que se façam imposições.

Tambem, como justificativa, posso dizer que o parâmetro adotado pela
população é duvidoso, sendo difícil a otimização com relação aos demais
parâmetros possíveis, por exemplo, capitais de Estados. Existem capitais de
Estados com menos de meio milhão de habitantes. que é um dos parâmetros
colocados.

A área geográfica também pode ser um problema demandado. As
transferências e as receitas em fundos públicos também poderiam gerar a
obrigação de prestar contas de maneira diferenciada. Além disso, temos a
renda 'per capita", o ramo, o volume de atividade econômica, enfim, são
muitos os critérios possíveis para se fazer uma eventual diferenciação. Não
se tem certeza, por exemplo, de que o critério da população é um bom
critério.

A variação da população para mais ou para menos poderá criar dúvidas
sobre a aplicação dos dispositivos que fazem essas excepcional idades.
Como os dados sobre a população não são muito confiáveis no Brasil - os
registros de nascimentos, de óbitos, de moradia e outros não são totalmente
confiáveis -, pensamos que não deve haver distinção entre um município e
outro. As distinções a que me refiro estão nos arts. 15. 65 e demais artigos
que se referem a obrigações dos municípios. Ou se obrigam todos os
municípios a uma série de salvaguardas, ou não se obriga nenhum
município.

O Sr. Presidente - Vamos encaminhar a votação de cada um, â medida
que forem chegando. Temos aqui o Acréscimo n° 36, com a seguinte
redação: ' Para reduzir a complexidade do Projeto de Lei Complementar n°
135196, adotar como critério aquilo a que não se possa ou deva obrigar todos
os municípios, não se obrigue nenhum". Então, vamos colocar em votação
esse acréscimo. Aqueles que quiserem votar a favor desse acréscimo
levantem o braço. (- Pausa.) Está derrotado.

Como forma de encaminhamento, vou dizendo os números que estão aqui,
e aqueles que desejarem fazer algum destaque que se pronunciem. A
respeito do n° 1. alguém tem algum destaque?

A Sra. Maria Auxiliadora Chaer Lopes - Sou Presidente da ABOP de Minas
Gerais. Gostaria de fazer uma consideração sobre esse item 1. No meu
entender, quando se quer estabelecer um roteiro e detalhar uma norma, isso
deve ser matéria de outra lei. Entendo que a lei complementar é lei de
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princípios gerais. Gostaria que isso fosse um pouco mais discutido.
Normatizar conceitos e critérios ficaria para uma lei posterior. Não seria
matéria dessa lei complementar.

O Sr. Presidente - Em votação, a proposta apresentada. Quem quiser votar
a favor queira levantar o braço direito. (- Pausa.) Os que votam contra
queiram levantar o braço. (- Pausa.) Está aprovada a proposta da Dorinha.

Vamos ao n° 2.
A Sra. Lúcia Ciccanni - Como vão ser encaminhados os que não estiverem

com nenhum dos números? A que horas eu me inscrevo?
O Sr. Presidente - Assim que terminarmos, o que não estiver contemplado

aqui.
A matéria que vai ser acrescentada ou alterada já pode ser encaminhada à

nossa assessoria. Quero lembrar mais uma vez que a matéria derrotada é
derrotada como majoritária, mas será incluída no relatório, no anexo que
será aqui contemplado. Quem tiver destaque para o primeiro deles, por
favor, fique de pé.

A Sra. Ana Beatriz - Sou Ana Beatriz, do Tribunal de Contas. Estávamos
avaliando a 2 e a 3 e acreditamos que a 2 esteja contemplada na 3. Foi a
sugestão do Grupo 3. A minha proposta é de retirada da 2, pois ela estaria
contemplada no inciso III do artigo.

O Sr. Presidente - Vamos votar a retirada total da n° 2.
A Sra. Ana Beatriz - De acordo com nossa proposta da visão de controle,

que é uma visão sistêmica do controle, apontávamos a necessidade de um
banco de demandas sociais. Dai, entendo que talvez fosse interessante
constar no art. 50 esse banco, até porque parece-me que as audiências
públicas constituiriam amparo a esse banco. Ela buscaria na fonte isso.
Resguardaríamos aquela visão sistêmica de controle, que já propusemos na
parte do controle interno e externo - já trazendo um pouco para a área de
planejamento. O banco de demandas sociais seria interessante para que se
pudesse constar nele o plano de longo prazo.

O Sr. Presidente - A sua proposta. especificamente, seria o quê?
A Sra. Ana Beatriz - Seria, talvez, a criação de um inciso dentro do art. 50,

em que se constasse esse banco de demandas sociais. Esse artigo trata do
processo de planejamento, trazendo a sociedade para participar desse
processo. Talvez o banco de demandas sociais fosse uma forma de
sistematizar e institucionalizar como isso seria feito.

O Sr. Presidente - Seria a criação de um plano nacional de
desenvolvimento integrado, ou seria outro plano a ser feito?

A Sra. Ana Beatriz - Seria a criação do plano.
O Sr. Presidente - A proposta da Júnia é de retirada completa do n° 2.

Quem quiser tem 3 minutos para defendê-la. Quem estiver de acordo, por
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favor, levante o braço. (- Pausa.) Está retirada a n° 2.
Agora vamos votar o acréscimo, que sena a criação do banco de

demandas sociais. Seria acrescentado na n° 3. Para encaminhar a favor ou
contra, os participantes terão 2 minutos cada um.

A Sra. Ana Beatriz - A minha proposta é para que se sistematize o que se
consegue nas audiências públicas. As demandas iriam para o banco de
demandas sociais. Posteriormente, essas demandas fariam parte de um
plano maior dos anseios da sociedade.

• Sr. Presidente - Alguém quer fazer a defesa contrária?
• Sr. Wieland Silberschneider- Acho que os instrumentos já existentes

garantem isso. O fato de termos audiências públicas e de se promover um
levantamento já é implicitamente esse banco.

Em segundo lugar, a criação de um banco entra em conflito com o aspecto
fundamental do planejamento. O poder público faz um diagnóstico da
realidade e vai à sociedade para confirmar suas prioridades, que vão estar
registradas num plano.

Em terceiro lugar, parece-me que temos de pensar nessa lei com formato
nacional. Nesse aspecto de participação popular, acho que o detalhamento
enfraquece. neste momento, algumas conquistas importantes, como a
institucionalização das audiências. Por isso, acho dispensável a distinção de
um banco, embora ache a idéia relevante e garantida por instrumentos.

O Sr. Presidente - Quem vota a favor da inclusão desse item levante o
braço. Quem vota contra levante o braço. (- Pausa.) Está rejeitado.

Item ri0 4 - Não há encaminhamento.
Item n° 5- Não há encaminhamento.
Item n° 6- Não há encaminhamento.
Item n° 7- Não há encaminhamento.
Itens nos 8 e 9. Com a palavra. o Sr. Wieland Silberschneider, para

encaminhar os Itens n°s 8 e 9.
O Sr. Wieland Silberschneider - Gostaria de falar das Propostas n°s 6 e 9,

pois são correlatas. Elas parecem ser complementares. A n° 8 contem
afirmação importante e relevante, para a qual não tenho proposta. Ela diz
que a ILIDO do jeito que existe hoje não funciona, não cumpre o seu papel.
Vamos ficar só na acusação? Ou avançamos um pouco mais, propondo
alterações constitucionais no seu formato, ou vamos para a ri° 9. A n° 9 diz
qual é o conteúdo da LDO. Ao chegarmos à n° 9, quero ressaltar o seguinte:
o inciso II está sendo excluído. O fato de a LDO conter estimativas de
receitas enfraquece-a completamente. Volto a dizer: ou redefinimos com
uma proposição de emenda constitucional o seu papel ou mantemos um
papel balizador, que é a discussão das receitas. Particularmente, não
concordo com a questão das despesas. pois estas acabam fazendo da LIDO
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um pré-orçamento inócuo. No momento da discussão da lei orçamentária,
propriamente, é que vão aparecer as atividades e os projetos que vão
materializar o seu conteúdo. Não há sentido, no meu entendimento, a
discussão prévia de despesas na LDO, porque ela será possível de ser feita,
na sua plenitude, na LOA. Quanto à receita. se não fizermos uma proposição
de revisão radical da LDO, acho que deve ser mantida como prerrogativa.

O meu encaminhamento é para retirarmos ou reescrevermos a Proposta n°
8, dizendo que é necessária a discussão de uma emenda à Constituição para
recolocar o patamar da LDO na estrutura jurídica orçamentária brasileira.

O Sr. Presidente - O senhor poderia fazer essa redação? Está me
parecendo que isso implica alteração. Por isso, tem que ser por escrito.

O Sr. Wieland Silberschneider - Na Proposta n° 9, seria preciso manter o
inciso II, que está sendo excluído.

O Sr. Presidente - Vamos votar o item n° 9, que mantém o inciso II, que
está sendo excluído. Alguém quer fazer algum encaminhamento contra?

Em votação, a inclusão do inciso II. Quem estiver de acordo queira
levantar o braço, por favor. (- Pausa.) Quem vota contrariamente queira
levantar o braço, por favor. (- Pausa.) Está difícil.

Por favor, quem estiver a favor da inclusão levante o braço mais uma vez.
(- Pausa.) Quem vota contra, levante o braço, por favor. (- Pausa.)
Praticamente deu empate. Eu contei 34 a 33. Vou pedir mais uma vez: quem
vota a favor, queira se levantar. (-Pausa.) Quem vota contra, queira se
levantar. (- Pausa.) A diferença foi de dois ou três votos. Está mantida a
exclusão do inciso II.

Gostaria de saber do Wieland se ele já tem a redação que havia proposto.
• Sr. Wieland Silberschr,eider - Ainda estou redigindo.
• Sr. Presidente - Certo. Gostaria de aproveitar para incluir a minha

proposta, já que estamos na LDO. No art. 30, onde está: "são instrumentos
de planejamento governamental", estou incluindo: "Plano Nacional de
Desenvolvimento Integrado, Plano Plurianual de Ação Governamental, LDO
e lei de orçamento". Acho que os nossos governantes precisam ouvir a
sociedade e começar a pensar mais em longo prazo. Não dá para ficarmos
esperando um salvador da pátria dizendo que irá resolver todos os
problemas do País, sem considerar a vontade do povo. Acho que a
sociedade precisa discutir, e bem, quais são as metas que queremos
alcançar em relação à educação, ao saneamento básico, às
telecomunicações, enfim, àquilo que é de interesse da sociedade. Seria,
realmente, a criação de um projeto histórico.

Sabemos que, nos países onde os governantes conseguiram pensar em
longo prazo e iniciaram um trabalho visando à consecução desses objetivos,
houve grande desenvolvimento e grande ganho para a sociedade. Quando.
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por exemplo, optamos por acabar com as estradas de ferro e pnorizar as
estradas, estávamos correndo um sério risco. Agora. estamos sofrendo as
conseqüências. Entendo que um planejamento em longo prazo é
extremamente salutar. E a sociedade pode discutir os seus mecanismos e
instrumentos. Se perdêssemos dois anos discutindo um planejamento
histórico para o Brasil, projetando, no minimo, quatro governos, ou seja, 16
anos, teríamos um grande ganho para a sociedade.

Assim, vamos amarrando melhor. O Plano Plurianual de Ação
Governamental teria que ter relação com esse planejamento maior, e aí, da
mesma forma, a LDO e a lei de orçamento. E uma experiência que em
Minas Gerais estamos aprimorando, mas que já existe de forma vitoriosa.
Precisa apenas ser aprimorada. O Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social de Minas Gerais precisa ser revisto. Não basta que sejam aquelas
60 ou 70 pessoas que pensam. E preciso discutir com toda a sociedade. Já
temos, aliás, uma modificação constitucional de nossa autoria aqui, que
obriga que as audiências sejam apenas para subsidiar o plano mineiro
PPAG. Esses avanços vamos conseguindo, mas temos de contemplar como
instrumento de planejamento o Plano Federal de Desenvolvimento
Integrado. Essa é a defesa que faço. Vamos, então, passar a palavra a quem
deseja encaminhar contrariamente.

A Sra. Auxiliadora - Sou da Secretaria da Fazenda. Gostaria de fazer uma
pergunta: o Deputado falou em Plano Nacional de Desenvolvimento
Integrado. Aqui não consta nem Plano Mineiro. Seria Plano Nacional
mesmo?

O Sr. Presidente - Com a sua pergunta, estou pensando o seguinte:
poderíamos criar para os outros Estados um plano estratégico de
desenvolvimento integrado. Ficaria mais amplo, e os Estados poderiam optar
também. Então, em vez de Plano Federal, vamos adotar Plano Estratégico
de Desenvolvimento Integrado. Está certo? Obrigado. A sua correção foi
oportuna, porque não queremos isso só para o nosso Estado, mas para todos
os Estados e municípios.

Vamos colocar em votação a mudança. Quem está de acordo, por favor,
levante o braço. (- Pausa.) Está aprovado.

N° 10. Algum encaminhamento? Com a palavra, a Sra. Ângela.
A Sra. Ângela - Gostaria de dizer que sou contra esse item desse grupo.

Temos de moralizar a estimativa da receita, temos de fornecer o histórico,
como foi que chegamos naquela receita, mas penso que é dispensável
contratar uma equipe de notório saber, visto que o Estado está cheio de
pessoas de notório saber. que é o pessoal que estima a receita, que tem os
dados, que acompanha, que tem tudo, e muito bem-feito. Penso que isso
poderia ficar por conta das áreas específicas, e o trabalho não precisaria ser



142
terceirizado.

O Sr. Presidente - Gostaria de encaminhar contrariamente à sua proposta.
Precisamos chegar a um termo médio. O fato é que, quando a lei diz "estima
receita e fixa despesas", não define bem os parâmetros. Vi nessa lei que ela
exige que seja a média dos últimos três anos, mas isso não evita que, para
fechar despesas com receitas, principalmente quando há débitos,
dificuldades, essa estimativa fique irreal. Está acontecendo assim. Não sei
se a média dos últimos três anos garante que não haverá superestimação da
receita.

A Sra. Ângela - Eu penso que garante.
O Sr. Presidente - Garante?
A Sra. Ângela - Garante. Se você tiver o histórico dos três últimos anos, o

Legislativo vai interpretar o porquê de qualquer evidência para mais ou para
menos, se tem algum imposto novo. Penso que vai ficar bem mais claro
assim, em aberto.

O Sr. José Dirceu - Meu nome é José Dirceu, da Secretaria de Estado da
Justiça. A receita tributária do Estado, nos sistemas tributários de todos os
países do mundo, depende sempre do desempenho econômico da
sociedade. Então, essa estimativa deve ser feita em função do desempenho
econômico esperado. O tributo pago, na reforma do sistema tributário que
está sendo proposta, será o IVA, o 1W e o ISS relativo aos municípios.
Todos esses vão depender fundamentalmente do desempenho da atividade
econômica.

A média histórica da receita tem uma correlação profunda com o
desempenho da sociedade; assim, é até possível fazermos uma projeção.
No entanto, uma base de três anos é muito pequena para se fazer, com
firmeza, uma estimativa de receita. E os métodos, os parâmetros que hoje
são utilizados para estimar a receita - sobre os quais não vou discutir, pois
não os conheço e nunca os vi publicados - devem ser diversos, porque
sempre que se apresenta um orçamento, a receita é bastante superior á
receita que pode ser efetivamente realizada.

O Sr. Presidente - Bem, o senhor está encaminhando contrariamente á
proposta da Sra. Angela. E isso?

• Sr. José Dirceu - Certo.
• Sr. Presidente - Então, temos, a favor da proposta da Angela...
- Interrupção fora do microfone.
Certo. Neste momento, vou permitir. Mas, a partir de agora, vamos ouvir

apenas um a favor e um contra, pois, do contrário, não chegaremos ao final.
O senhor quer falar a favor ou contra?

O Sr. Antônio Jorge Freitas - Meu nome é Antônio Jorge Freitas, da
Secretaria da Fazenda, e quero falar contra essa terceirização da previsão



rÁ
14 

da receita. Quero apenas lembrar que existe, na estrutura da Secretaria da
Fazenda, uma assessoria econômica e tributária trabalhando em conjunto
com a Superintendência da Receita Estadual e que essa estrutura possui, no
Estado, todos os dados históricos de arrecadação. Além disso, esse trabalho
é feito em conjunto com o SUCOR e a SEPLAN, durante a fase de
elaboração da proposta orçamentária. Portanto, qualquer assessoria externa
que venha a fazer esse trabalho terá, necessariamente, de recorrer a dados
existentes na assessoria econômica, na Superintendência da Receita e na
SEPLAN. Então, estaríamos oferecendo dados para que alguém nos
prestasse esse serviço. Assim, minha visão é a de que isso é completamente
desnecessário. Como disse o nobre Deputado, o que falta é fixar critérios
que validem essa previsão de receita.

O Sr. Presidente - Certo. Então, temos a seguinte proposta: retirar a
auditoria para essa avaliação. Vou permitir mais urna fala contra a proposta,
pois tivemos duas a favor.

De minha parte, já estou convencido, e minha proposta está retirada. Com
a palavra, o Wieland. que é contrário à proposta apresentada e a favor da
manutenção da auditoria externa.

O Sr. Wieland Silberschneider - Isso. Sou a favor da manutenção dessa
auditoria. Os problemas que estão sendo aqui levantados não são
pertinentes. Quando isso foi proposto. ninguém disse que os órgãos públicos
não têm competência técnica. O problema real é o da credibilidade dos
números. A receita é a base de todo o orçamento, e o que acontece hoje no
País é que não temos condição de olhar o passado e prever o futuro.
Quando isso vai a debate. no Legislativo, os números sempre ficam 'sub
judice", porque não houve um "tertius" para se pronunciar sobre os números
da receita. Por exemplo, concretamente. hoje, em novembro de 1997,
nenhuma pessoa consegue apresentar dados confiáveis sobre os números
da receita para o ano que vem. Então. a idéia de se trazer uma entidade é
para incluirmos o "ombudsman" - vamos dizer assim - da receita, e para dar
mais transparência aos números. Mas, logicamente, essa análise vai partir
dos números que detêm as contabilidades, as assessorias e os
departamentos de orçamento das diversas esferas. Mas a questão é política.
Não se trata, de forma alguma, de dizer que os números produzidos pelos
órgãos públicos não têm qualidade técnica, mas, sim, de dar uma dimensão
política a essa estimativa.

O Sr. Presidente - Acho que os encaminhamentos - dois a favor e dois
contra - estão bem claros. Quem vota a favor da proposta da Angela, de se
retirar a possibilidade da auditoria. por favor, levante o braço. (- Pausa.)
Acho que é preciso colocar a segunda proposta em votação, pois já se vê
que a proposta da Angela foi vitoriosa.
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Quanto à n°11. alguma coisa? (- Pausa.) A n o 12?
A Sra. Ana Beatriz - Quanto à n o 12, gostaria de fazer uma observação,

embora não saiba se ela é pertinente.
O Sr. Presidente - Pedirei mais uma vez que vocês se identifiquem, pois a

Taquigrafia tem que captar todas as informações. Por favor, serei chato, mas
é necessário que vocês se identifiquem a cada vez que forem falar.

A Sra. Ana Beatriz - Ana Beatriz, do Tribunal de Contas. No caso do art. 12
- reforço da obrigatoriedade de os Estados e municípios elaborarem o
orçamento da seguridade social -, eu pergunto: a seguridade social, pelo
menos no Estado de Minas, não é definida constitucionalmente. Na nossa
Constituição não há essa obrigatoriedade definida. Só existe no texto da
Constituição Federal. Como seria nesse caso? Porque isso implicaria, talvez,
reformas constitucionais, se for resguardado num texto de lei complementar.
Eu proponho esse ajuste.

O Sr. Presidente - Os assessores podem nos ajudar, mas acredito que se
colocarmos isso aqui, logicamente todos os Estados e municípios terão que
se ajustar a essa nova lei federal.

A Sra. Ana Beatriz - E isso implicaria reformas constitucionais nos Estados.
O Sr. Presidente - Sim, seria isso.
A Sra. Ana Beatriz - Então, pode ser dessa forma. E só essa observação.
O Sr. Presidente - Que é extremamente positiva.
A Sra. Ana Beatriz - 0k. Obrigada.
O Sr. Presidente Então, n° 12, não há encaminhamento. E quanto à n°

13? Favor identificar-se.
O Sr. Amaro da Silva Júnior - Amaro da Silva Júnior, da Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte. A exclusão do parágrafo único do art. 30: "Os
recursos que uma entidade pública transferir a outra incluir-se-ão, como
despesa, no orçamento da entidade que faz a transferência e, como receita,
no orçamento da entidade que a recebe'. A meu ver, nesse caso, estamos
ferindo o princípio da universalidade. A tecnica orçamentaria recomenda que
incluamos todas as receitas e despesas. Então, não seria a exclusão pura e
simples. Seria uma incorporação, sendo considerados para a incorporação
no "caput" do artigo apenas as receitas e despesas próprias das entidades
autárquicas e fundacionais, ou seja, iríamos considerar o que é transferido
para as entidades autárquicas e fundacionais e, além disso, as receitas e
despesas próprias dessas entidades. De forma que cumpriríamos o princípio
da universalidade e teríamos, podemos dizer assim, a não-duplicidade de
receita e despesa das entidades públicas.

• Sr. Presidente - Por favor, qual é o seu encaminhamento?
• Sr. Amaro da Silva Júnior - Para não se excluir o parágrafo único,

incluindo um adendo a esse dispositivo, considerando apenas as receitas e



LÁ J
145

despesas das entidades próprias. As receitas e despesas próprias das
entidades.

O Sr. Presidente - O senhor está alterando. Assim, peço que encaminhe
por escrito. Depois que estiver encaminhado por escrito, vamos encaminhar
a votação, o que ocorrerá mais tarde, não agora.

A todas as pessoas que forem propor alteração solicito que a façam por
escrito. E, no momento da votação, vamos permitir que façam a defesa da
proposta.

• Sr. Amaro da Silva Júnior - Já fiz o encaminhamento por escrito.
• Sr. Presidente - Já está aqui?
• Sr. Amaro da Silva Júnior - Já foi encaminhado.
• Sr. Presidente - Quero dizer que mesmo as propostas que forem

derrotadas devem ser encaminhadas por escrito, porque vão entrar na
minoritária. Se a assessoria ainda não dispõe de todas, vamos para a frente;
depois. quando estiverem prontas, nós as defendemos. E importante que,
quando fizerem o encaminhamento, também citem qual é o número, porque
aí fica mais fácil para a nossa identificação.

N° 13. Parágrafo único do art. 30. Sendo considerado para incorporação,
no 'caput' do artigo, apenas as receitas e despesas próprias das entidades
autárquicas e fundacionais. Então, a sua defesa é que seja incluído dessa
maneira, é isso?

• Sr. Amaro da Silva Júnior - Voltaria o parágrafo único dessa maneira.
• Sr. Presidente - Em vez de excluir, manteria o parágrafo único. Alguém

quer defender de maneira contrária? (- Pausa.) Ninguém.
O Sr. Wieland Silberschneider - Só queria fazer uma sugestão. porque sou

favorável ao retomo, mas pode ser que o Plenário seja favorável ao retorno
sem a alteração de redação que ele está propondo.

O Sr. Presidente - Então, vamos colocar em votação duas questões: a
reinclusão do parágrafo único. em primeiro momento. Depois, se
acrescentamos ou não o que ele está propondo. Então. manutenção do
parágrafo único. reinserção. Quem vota favoravelmente por favor, levante o
braço. (- Pausa.) Há pessoas que ficaram em dúvida. Vou falar novamente.
Quem desejar ver mantido o parágrafo único do art. 30, por favor, levante o
braço. (- Pausa.) Podem abaixar os braços. Por favor, quem vota contrário,
ou seja, quem quer que se retire o parágrafo único levante o braço. (-
Pausa.) Então, está mantido o parágrafo único. Agora, quem quer que se
acrescente o seguinte texto: 'apenas as receitas e as despesas próprias das
entidades autárquicas e fundacionais", ou seja, quem vota a favor de
acrescentar esse texto ao parágrafo único levante o braço, por favor. (-
Pausa.) Muito obrigado. Por favor, levante o braço quem vota contrário. (-
Pausa.) Há muitas pessoas que são pelo contrário. Então. está vitoriosa a
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proposta de acrescentar-se ao parágrafo único essa redação. Houve
dúvidas? Não. Então, pelo número de pessoas que votaram, ficou vitoriosa a
proposta de acrescentar esse texto ao parágrafo único.

Número 14 - não há encaminhamentos.
Número 15 - com a palavra, Wieland.
O Sr. Wieland Silberschneider - A minha questão é até para compreender.

Quer dizer, há uma classificação proposta pela lei no art. 68, por grupo de
despesa, da inclusão de mais um grupo de despesa com o nome de
"Investimentos do Domínio Público". Eu não compreendo o que o proponente
quis com isso, porque me parece que o inciso V desse artigo já descreve
investimentos, inversões financeiras às despesas de capital. Então, se não
houver um esclarecimento e um detalhamento, inclusive, de como os demais
incisos estão, sou favorável à sua exclusão.

O Sr. Presidente - Foi o Grupo II que fez isso. Alguém quer fazer a defesa
dele? Diga o nome, por favor.

O Sr. Amaro da Silva Júnior - Amaro da Silva Júnior. Prefeitura de Belo
Horizonte. Na verdade, o atropelo do tempo fez com que não o
detalhássemos em termos de conceituação, mas a essência é a seguinte:
queríamos discriminar, no nível da classificação econômica da despesa, o
que é incorporado ao setor público e o que não é. Ou seja, um gerenciado de
domínio público. Onde iríamos incluir isso? No nível de grupo de despesa.
Essa é uma questão pontual que existe hoje em termos de gestão
orçamentária. Percebemos que chegou o momento de acertarmos isso, ou
seja, termos uma discriminação no corpo da classificação, discriminando
aquilo que é e o que não é incorporado ao patrimônio público, até mesmo
para facilitar a questão da gestão contábil em termos de ativo permanente.

o Sr. Presidente - Wieland, diante dessa explicação, o senhor retira ou
mantém a sua rejeição?

• Sr. Wieland Silberschrieider - Mantenho.
• Sr. Presidente - Então, o encaminhamento é no sentido de que seja

retirado o número 15, ou seja, o inciso décimo, investimento de domínio
público. Então, vamos votar. A proposta é retirar. Quem concorda com a
retirada desse inciso levante o braço, por favor. (- Pausa.) Quem é favorável
à manutenção levante o braço, por favor. (- Pausa.) 0k, então, está mantido
o inciso.

O Sr. Amaro da Silva Júnior - A título até mesmo de aperfeiçoamento,
poderíamos propor uma redação mais elucidativa nessa questão do domínio
público e gerenciado.

O Sr. Presidente - Isso pode ser feito. Favor encaminharem isso.
Só para esclarecer bem para todos: quando vejo que há uma ampla

maioria, não vou contar. Quando estiver próximo da metade, iremos contar
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com mais rigor. Está certo? Pela amostragem, avançamos, senão
perderemos tempo.

Número 17.
• Sr. Wieland Silberschneider - Gostaria também de falar sobre o 17.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Wieland.
• Sr. Wieland Silberschneíder - Estive até conversando com os

proponentes, e a minha questão é sobre o inciso incluído no art. 73. cujo
"caput" diz o seguinte: 'a lei que instituir ou regulamentar fundo". Segue-se
uma proposta de que seja incluido nessa lei "objetivos específicos dos
programas de trabalho".

Concordo com a preocupação dos proponentes de que o fundo tenha os
seus objetivos claramente especificados. Agora. "objetivos específicos dos
programas de trabalho" numa lei que institui um fundo. ainda que esse fundo
dure quatro anos, é muito engessamento, porque, para se descrever os
objetivos específicos dos programas de trabalho. esses programas vão ter de
estar na lei que institui o fundo, quer dizer, se o fundo dura dois, três, quatro,
oito anos, tenho de ter a condição gerencial de alterar esses programas de
trabalho ao longo da execução. ainda que seja para o seu aprimoramento.

Então, acho que poderíamos trabalhar com a expressão "objetivos gerais
de ação", em vez de "objetivos específicos dos programas de trabalho",
porque aí acredito que há uma obrigação da descrição desses programas,
um engessamento e uma impossibilidade da lei orçamentária, a seguir,
alterá-lo. E isso.

O Sr. Presidente - Então, a redação proposta é "objetivos gerais de
programas de trabalho".

• Sr. Wieland Silberschneider - Não, de ação. "Objetivos gerais de ação."
• Sr. Presidente - Somente isso? "Objetivos gerais de ação." Nada mais?
• Sr. Wieland Silberschneider - Não, não.
• Sr. Presidente - Por favor, faça a redação da proposta para que

possamos encaminhá-la.
Já temos condição de votar a 17? Ele quer modificar "objetivos específicos

o
	de programa" para "objetivos gerais de ação". Quem vota a favor dessa

proposta levante o braço, bem alto, por favor. Aí fica mais fácil. Acho que vai
o	dar problema. Vamos ter de contar. (- Pausa.) 0k. Quem vota contrário
E
	

levante o braço, por favor. (- Pausa.) Venceu a proposta do Wieland de
alteração no n° 17.

Número 18.
A Sra. Valéria Femandes - Quero me manifestar sobre a 18.
O Sr. Presidente - Por favor, identifique-se.
A Sra. Valéria Femandes - Sou Valéria Femandes, do Tribunal de Contas.

Entendo que o art. 83, da forma como foi proposta a modificação. está
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classificando as modalidades de créditos adicionais. No caso, gostaria que a
modificação fosse para acrescentar ao art. 86 o seguinte parágrafo único:
"Art. 86 - Parágrafo único - O reconhecimento formal de que trata o inciso III
do art. 83 explicitará o motivo, a abrangência, o período de duração e a
previsão de gastos para a despesa".

O Sr. Presidente - Não entendi. Isso é o que está, não é?
A Sra. Valéria Femandes - Não, isso não é o que está. Foi modificado para

o art. 83. Só que o art. 83 está conceituando a modalidade de crédito
adicional.

A Sra. Ana Beatriz Vieira - Deputado, posso fazer uma observação?
O Sr. Presidente - Pois não.
A Sra. Ana Beatriz Vieira - Valéria, é aquela questão que debatemos ontem

para se acrescentar ao art. 83 o seguinte parágrafo único, porque, no caso, o
art. 86 realmente não fala nisso. Então, propusemos a alteração do texto que
estamos trabalhando para que fosse falado: acrescentar ao art. 83, porque,
na verdade, o art. 86 não tem parágrafo único.

O Sr. Presidente - Essa correção, eu já fiz. O número 18 refere-se ao art.
83. Isso já está contemplado.

Uma participante - (Inaudível.)
O Sr. Presidente - Agora entendi. A senhora quer que isso fique no art. 86

e não no art. 83. Está bem. Quem vota a favor levante o braço, por favor. (-
Pausa.) Aprovado.

A Sra. Ana Beatriz Vieira - Teríamos, então, que dar uma nova redação ao
artigo por causa do inciso.

• Sr. Presidente - Propostas 19, 20, 21...
• Sr. Wieland Silberschneider - Proposta 21: o Art. 154 já diz que "a

responsabilidade pela contabilidade da entidade caberá ao profissional
legalmente habilitado". Parece-me desnecessário uma lei complementar
destacar "registrado no Conselho Regional de Contabilidade de origem." Ora,
o indivíduo é legalmente habilitado, e existem várias outras exigências
relativas ao exercício profissional. Proponho a exclusão do adendo.

• Sr. Presidente - Quem quer encaminhar contrariamente?
• Sr. Vicente Cruz - Como membro do Conselho de Contabilidade, tenho o

dever de defender a minha proposta. Apenas "legalmente habilitado" fica
muito inócuo, e, nos bastidores do País, algum Prefeito pode entender que
um advogado é legalmente habilitado e nomeá-lo.

A minha proposta de acrescentar não invalida a proposta anterior. O
acréscimo de "registrado no Conselho de Contabilidade de origem" deixa o
texto mais claro e não permitirá que haja evasivas por parte de pessoas
inescrupulosas, o que acontece com freqüência no Brasil. Ficando claro que
o responsável pela contabilidade deve ser registrado no Conselho, evitar-se-
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á dúbia interpretação.
O Sr. Presidente - Vamos colocar, então, em votação a retirada de

"registrado no Conselho de Contabilidade de origem". Em votação. Os que
estiverem a favor da retirada levantem o braço. (- Pausa.) Os que votam
pela manutenção levantem o braço. (- Pausa.) Rejeitada a retirada.

Seguindo: Propostas 22. 23, 24, 25
O Sr. Wieland Silberschneider - A proposta 25 é de excluir o parágrafo

único do art. 158, que fala que "as atividades de fiscalização exercidas pelo
controle interno ou externo não poderão ser exercidas por pessoas não
pertencentes aos quadros de servidores.'

O parágrafo único faz a ressalva importante de que o poder público poderá
pedir o auxílio de auditoria, de perícia externa, quando assim lhe convier,
sem prejuízo do que determina o "caput". Considero a exclusão um prejuízo,
inclusive à transparência das contas públicas.

O Sr. Presidente - Alguém encaminha contra?
A Sra. Suzana - Pertenço à Superintendência Geral de Auditoria da

Secretaria da Fazenda e penso até que se pode manter o parágrafo único,
mas que se faça um destaque para que o que ele propõe seja objeto de
apreciação do órgão de auditoria do controle interno.

Da forma como está, pode também haver a substituição da função de
auditoria dos órgãos e entidades. Proponho que se faça o acréscimo de que
"após o parecer do órgão, alguns órgãos e entidades podem julgar
desnecessário', porque já está previsto que a função deverá ser exercida por
pessoas concursadas. O órgão ou entidade que não colocar na estrutura um
departamento de auditoria vai terceirízar esse serviço. Nesse ponto, a minha
sugestão seria que se acrescentasse que essa contratação fosse objeto de
apreciação do órgão de controle interno.

O Sr. Presidente - Solicito que você faça a redação da sua proposta.
Vamos passar adiante, depois voltamos a essa matéria para ficar claro o que
estamos propondo.

Em relação ao item 30, temos três inscrições.
A Sra. Suzana - Em relação à proposta 30, quero dar uma-nova redação

ao art. 168, porque em hipótese alguma poderão ser dispensados da
obrigatoriedade de prestação de contas quaisquer pessoas que sejam
responsáveis por bens e valores públicos.

A minha proposta é uma nova redação do art. 168, e não apenas a
substituição da expressão 'obrigação" pela expressão 'responsabilidade". Já
encaminhei a nova redação.

• Sr. Presidente - Depois colocaremos em votação.
• Sr. Jésus Ribeiro - Sou da Secretaria de Obras. A minha questão é

pertinente à que foi levantada pela Sra. Suzana, por isso retiro a minha
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colocação.

O Sr. Presidente - Em votação, a seguinte redação: "Em hipótese alguma
poderão ser liberadas da responsabilidade de prestação de contas os
responsáveis pelos órgãos e pelas entidades da administração direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e
municípios, e os ordenadores de despesas desses órgãos e entidades e
quaisquer pessoas responsáveis por bens e valores públicos.' Em votação,
essa nova redação. Quem estiver de acordo, levante o braço. (- Pausa.)
Aprovada.

O Sr. Wieland Silberschneider - Em relação à proposta 31, quando
discutimos os projetos iniciais no grupo constituído na SEPLAN, chegamos a
uma proposta de uma instância, em nível nacional, para monitorar,
regulamentar e acompanhar a evolução da norrnatização orçamentária no
Brasil.

Realmente, essa proposta é muito oportuna, porém o acréscimo a ser feito
aqui é para dar uma abrangência maior ao que se está propondo, porque o
que está aqui é que a câmara técnica de controle interno está dirigida
exclusivamente aos órgãos de inspeção financeira. Acho que deveríamos
acrescentar aí "e planejamento orçamentário", de forma que tenhamos
alguma instituição, como funciona em nível dos tributos no Brasil, temos a
Comissão Técnica Permanente do Conselho Fazendário - COTEC -, que
cumpre um papel importantíssimo em nível nacional de normatização, de
fóruns de debates, de modernização da gerência tributária no País.

Se simplesmente nos restringirmos ao controle, perderemos a
oportunidade de dar um passo importante na modernização do sistema
orçamentário brasileiro e da possibilidade de sua atualização permanente.
Essa é a minha proposta.

A Sra. Lúcia Ciccanni - Gostaria de fazer um esclarecimento. Sou da
ABOP e da Secretaria da Fazenda. Sou a Coordenadora-Geral do Programa
Nacional de Modernização da Área Fiscal, e essa proposta foi apresentada
ao grupo, constando na pasta do documento do PENAF, tal como foi
proposto em nível nacional, já com essa característica que você está
colocando. Esse esclarecimento do PENAF, que seria a contrapartida do
CONFAZ, foi votado com o nome "controle interno" não por entendermos
apenas o lado da contabilidade e auditoria na seqüência do processo. Ao
contrário, entendemos o controle interno como todo o conjunto das funções,
desde o planejamento à auditoria da gestão. como é a concepção entendida
em nível nacional.

Minha sugestão é que se acrescente a compreensão do que é controle
interno nessa abrangência, para depois se regulamentar numa lei ordinária.
ou que se tire a expressão "controle interno", mas aí haveria problemas na
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conjugação entre Estado, União e municípios. Não conseguimos fazer isso
no Programa Nacional. uma vez que a COPEP é só de áreas de receitas, e
aí a correspondência organizacional é perfeita na União, nos Estados e nos
municípios. A segregação das funções de planejamento, orçamento,
auditoria e contabilidade, nas três esferas da Federação, não tem unidade de
denominação que a sustente. Então, ou se conceitua. ou se joga para um
regulamento com um nome genérico, não abrindo a compreensão da
câmara. E um esforço nacional de criação de uma câmara que derrube a
uniformidade que existe para a área tributária na COPEP. que hoje está
legislando sobre a área de gestão e de despesa.

O Sr. Wieland Silberschneider - Acho a sugestão da Lúcia muito oportuna.
Como temos um grupo de trabalho cuja manutenção será de consenso,
sugeriria que remetêssemos a sua proposta para uma redação mais
detalhada, já que existe um fórum nacional. Aqui teremos dificuldades de
chegar a essa redação.

• Sr. Presidente - Vamos ao número 32.
• Sr. Wieland Silberschneider - Quanto ao 32, existe um artigo no final

que fala da participação popular no acompanhamento da execução
orçamentária dos projetos e atividades-fins no decorrer do exercício
financeiro. Parece-me que isso já está contemplado no art. 5 1, que
discutimos. Minha proposta é de exclusão desse artigo. Não está numerado
o artigo, mas é o art. 40 do dispositivo de acompanhamento e avaliação.

O Sr. Presidente - Então, no caso do último que não tem número, que vai
ter de se enquadrar, ele está propondo a retirada. Alguém quer encaminhá-lo
contrariamente?

O Sr. José Dirceu - Sou da Secretaria de Estado da Justiça. Acho que esse
acompanhamento popular da execução é altamente importante para que o
contribuinte tenha uma visão correta de como são aplicados os recursos, e
também para disciplinar a atuação dos gestores de recursos públicos. Estes
têm hoje uma liberdade muito grande. Fazem alguns gastos de natureza
pessoal. Com essa participação popular, esses gastos serão racionalizados e
evitados.	 -

O Sr. Presidente - Quem estiver a favor da retirada desse artigo levante o
braço. por favor. (- Pausa.) Quem estiver contrário à retirada levante o
braço. por favor. (- Pausa.) Foram 32 a 26 votos. O artigo será
retirado.Quanto ao 33. quem quiser pode se manifestar.

A Sra. Amélia - Sou Amélia, do Tribunal de Contas. Gostaria de uma
explicação quanto a essa aprovação, pelo Legislativo, da indicação do
Diretor do orçamento. O orçamento é uma peça bem técnica, e o seu Diretor,
normalmente, também deve ser uma pessoa que detenha o conhecimento
técnico? Por que, só nessa área, a indicação do Legislativo para o cargo de
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direção? Sou pela não-aprovação.

O Sr. Presidente - Pelo que entendi, a proposta é que ele seja sabatinado e
aprovado aqui na Assembléia Legislativa. Assim. ficaria comprovada a sua
capacidade, a sua competência, etc. Não quer dizer que ele não possa, entre
os capazes, ser considerado um dos melhores ou ser considerado
estratégico.

A Sra. Amélia - Eu perguntaria ainda o seguinte: por que não os outros da
contabilidade, do planejamento, do Tesouro e de todo o ciclo orçamentário?
Aqui não está sendo dada essa interpretação. Acho que a questão ficaria
mais em termos de interpretação.

O Sr. Presidente - Para efeito de esclarecimento, gostaria de dizer que
uma emenda à Constituição Estadual, de nossa autoria, obriga a que todos
os Diretores e Presidentes de entidades, de autarquias e de fundações sejam
sabatinados e aprovados em votação secreta por esta Casa. Concordo que
esses Superintendentes ainda não haviam entrado. Poderíamos acrescentá-
los. O encaminhamento da Sra. Amélia é pela retirada. Há mais alguém para
encaminhar?

A Sra. Maria Auxiliadora Chaer Lopes - Sou Presidente da ABOP de Minas
Gerais. A primeira questão é: por que só o Diretor de orçamento, se o
processo abrange a auditoria, o Tesouro e outros órgãos? Na realidade, não
acho que poderia ficar dessa forma. O Executivo indica porque há uma pré-
seleção. Como a colega Amélia, da ABOP, disse, o Diretor de orçamento
tem que ser um especialista na área. Outra questão é que o município,
normalmente, não tem essa estrutura que tem o Estado - às vezes não tem
nem Diretor de orçamento. O próprio contador é responsável pelo
orçamento. Eu retiraria, mas nem sei se poderíamos fazer uma outra
redação aqui, para atender aos três níveis de governo. Os outros também
deveriam entrar. Ficou um pouco distorcido.

O Sr. Presidente - O encaminhamento é pela retirada.
A Sra. Maria Auxiliadora Chaer Lopes - Poderíamos normatizar de acordo

com o nível de governo. Se, no Estado, houver essa exigência, ele vai ser
sabatinado e referendado pelo Legislativo, mas não dessa forma. Acho
correto.

O Sr. Presidente - O encaminhamento é pela retirada. Quem vota a favor
da retirada do n° 33? (- Pausa.) Está retirado.

Item n° 34 - Não há encaminhamento.
Item n° 35 - Não há encaminhamento.
Chegamos à fase daquelas propostas que não foram votadas e que

dependiam de redação. Vou ler as duas que tenho em mãos. Se alguma não
for contemplada, por favor, avise-me.

A Sra. Lúcia Ciccanni - Pela ordem. Sr. Presidente. E sobre o anexo.
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O Sr. Presidente - Vamos entrar na questão do anexo depois. Se for uma
questão de ordem relativa ao que votamos, é possível. Vamos entrar depois
na questão do Anexo n° 2.

A Sra. Lúcia Cíccarini - Quero pedir um destaque para um destaque. Na
verdade, a questão é de forma. O roteiro que foi distribuído e a forma como
o Grupo ri'> 2 trabalhou levaram-nos à seguinte situação: pedido de destaque
para o que foi classificado no item n° 9 como propostas minoritárias. Na
verdade, não deveria ser classificado nem como proposta majoritária nem
como proposta minoritária,

O Sr. Presidente - Isso é um aparte que cabe ao anexo. Não estamos
ainda entrando nessa parte. Vamos entrar no anexo assim que terminarmos
essa primeira parte das majoritarias. No momento oportuno. concedo-lhe a
palavra.

Representando o Tribunal de Contas, José Francisco e Isabel. Substitutivo
ao Projeto de Lei Complementar n° 135/96. art. 113:

«§ 20 - O cancelamento de empenhos inscritos em "restos a pagar' será
efetuado através das variações patrimoniais.".

O Sr. José Francisco - Da maneira como está o texto da lei, poderá haver
dúvidas na hora da aplicação do § 2 0 por parte dos profissionais da
contabilidade.

O Sr. Presidente - O art. 133, § 2 0 , diz o seguinte: "0 cancelamento de
empenhos inscritos em "restos a pagar' será contabilizado como variação
extraordinária". Eles estão propondo que o cancelamento em "restos a
pagar' seja efetuado através das variações patrimoniais.

Vamos colocar em votação essa proposta de emenda. Quem estiver a
favor queira levantar o braço. (- Pausa.) Vinte e duas pessoas estão a favor.
Quem estiver contra queira levantar o braço. (- Pausa.) Está aprovado, será
acrescentado.

No art. 73, inciso IV, temos "Objetivos Específicos dos Programas de
Trabalho", e o Wieland quer colocar: "Objetivos Gerais de Ação". Isso está
no nosso item 17. Quem estiver de acordo com a proposta dele levante o
braço, por favor. Perdoem-me, já está aprovado.	 -

Aqui está dizendo o seguinte: o grupo de trabalho previsto no item 35
deverá realizar estudos visando a revisão do papel constitucional da Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Acho que isso já está inserido aqui. Esse grupo
pode fazer tudo. inclusive isso. Estou encaminhando contrariamente. Ele não
está aqui para defender, que bom. Está claro para vocês? Ele está querendo
que esse grupo de trabalho faça esse estudo da LDO.

A Sra. Júnia Maria Barroso Santa Rosa - O Wieland estava preocupado
com relação ao que caberia à LDO. Não sei se vocês se lembram, foi logo
no inicio da discussão. Então, acredito que ele esteja querendo dar um
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destaque à questão da LDO para o grupo, achando que precisamos resolver
esse problema, porque ela foi prevista dentro de um quadro de
parlamentarismo. Agora, não é esse o caso, então, algumas das
modificações propostas pelo nosso documento não resolvem esse problema,
também. Foi um comentário que ele fez. O senhor até lhe pediu que tentasse
redigir isso, mais para dar um destaque, ressaltando que esse grupo deveria
preocupar-se com essa questão da LDO de uma maneira mais profunda. Até
porque isso pode decorrer da mudança constitucional. Ele tentou fazer essa
redação. mas ela não ajudou muito.

O Sr. Presidente - O Grupo 35 diz: reativação do Grupo de Minas, como
ficou conhecida a equipe de trabalho designada pela SEPL.AN, para
aprofundar e dar prosseguimento à discussão do Substitutivo n° 135. Então,
de alguma maneira, ele já está contemplado, certo? Para encaminhar, o Sr.
Viadimir.

O Sr. Viadimir - Na verdade, o grupo de trabalho. como o senhor falou,
pode tratar disso. Mas a intenção dele é que o grupo de trabalho
necessariamente trate disso. Ele quer garantir isso como uma execução
nossa.

O Sr. Presidente - Está claro? Em votação. Quem estiver a favor da
inclusão desse item, levante o braço. (- Pausa.) Quem vota contrariamente?
(- Pausa.) O item está incluído.

Vamos passar ao item 25. Vamos ver como vamos encaminhá-lo. O
Wieland encaminhou para a exclusão do item 25. Se ele for excluído, então
teremos na nova proposta. Se ele for mantido, entendi que está prejudicada
essa proposta aqui, não é isso?

A Sra. Lúcia Ciccarini - Na verdade, a votação foi para a manutenção do
parágrafo, e aqui no 25 estamos solicitando a exclusão do parágrafo único.
Então, na hipótese de se manter o parágrafo único, estou preparando uma
nova redação.

O Sr. Presidente - Se for mantido o parágrafo único, isso tem sentido. Se
for excluído, fica prejudicado.

A Sra. Lúcia Ciccarini - Está claro. Tudo bem.
O Sr. Presidente - Item n° 25. Em votação, a exclusão do parágrafo único

do art. 158. Quem vota pela exclusão, por favor, levante o braço. (- Pausa.)
Quem vota pela manutenção do parágrafo único, por favor, levante o braço.
(- Pausa.) Está excluído. Está prejudicada a sua proposta. Concedo a
palavra, por questão de ordem, para encaminhar a respeito do n° 9 do
anexo.

A Sra. Lúcia Ciccarini - Discutiram-se conceitos. abrangéncia, composição
e organização, mas não houve tempo suficiente, pois a discussão de cada
um dos artigos apresentados nesse documento demandaria de 3 a 5 horas.



W--J
155

Durante a discussão no Grupo II, entendemos - e assim fomos orientados
pela Minam - que, ao final do processo, deveria ser apresentada uma leitura,
mas ela foi dispensada. porque todos já tinham ouvido as exposições da
Glória, do Tribunal de Contas, da Beatriz e do Osmar. Então, não houve
sistematização na votação. Aí. por orientação da Mesa e da coordenadoria,
isso foi encaminhado como anexo. Porém, isso não é anexo das propostas
minoritárias: não é nem minoritário, nem majoritário. Isso não pode ser um
anexo das propostas minontárias, porque não comporia a peça do
documento final. Então. em função disso, estamos pedindo esse destaque.

Quanto ao argumento em si, caso fôssemos entrar no mérito, mantendo-se
a proposta minoritária, o conteúdo, os princípios e o alcance de se
retrabalhar principalmente o que foi colocado pelo Domingos Poubel e sobre
o que o grupo refletiu, a ligação entre os controles interno e externo ficaria
prejudicada. Ou seja. a reflexão sobre essa ligação estaria prejudicada em
seu conteúdo, ao não ser abordada nessa totalidade reflexiva. Era isso o que
eu queria ponderar, em nome do Grupo II.

O Sr. Presidente - Então, está muito claro: isso não será minoritário. nem
majoritário, pelo contrário. Um Anexo II será acrescentado a esse relatório
final. Os que estiverem de acordo levantem o braço, por favor. (- Pausa.)
Está aprovado.

Aprovação do Documento Final
O Sr. Presidente - Então, teremos majoritários, minoritários e Anexo li.

Com todas essas modificações, o relatório está aprovado, considerando-se
esse aspecto final de que as propostas minoritárias serão encaminhadas,
assim como o Anexo li.

Composição da Comissão Representativa
O Sr. Presidente - A Presidência informa a todos que, de acordo com

entendimentos mantidos entre as entidades participantes. a Comissão
Representativa deste Fórum será composta por sete membros, indicados
pelas seguintes entidades que participaram da organização do evento:
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Associação Brasileira de
Orçamento Público, Federação Mineira de Associações Microrregionais de
Municípios, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Secretaria da Fazenda,
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral e Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais. Então, cada entidade aqui nomeada deverá indicar
seu representante até o dia 20 deste mês, para que a Comissão possa fazer
a entrega do documento final à Câmara dos Deputados. em Brasília, no
próximo dia 25. Está claro? Essas entidades devem fazer chegar à mão da
Minam, que está coordenando todo esse trabalho, os nomes dessas
pessoas. Aí. teremos de fazer esse contato para que, no dia 25, possamos ir
ao Congresso Nacional levar todas essas propostas. Está claro? (- Pausa.)
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Com a palavra, o Sr. Osmar.

O Sr. Osmar Teixeira de Abreu - Atendendo a uma solicitação que me foi
feita pela Auxiliadora, da Contadoria Geral do Estado, quero fazer um
comentário em relação ao que foi questionado e aprovado pela Lúcia
Ciccarini. A Auxiliadora observa que todo o conteúdo não deve ter uma
relação apenas com o controle interno, mas também com o projeto como um
todo. E isso, Auxiliadora?

A Sra. Mana Auxiliadora Sales Gonçalves - Bem, naquelas sugestões
gerais, houve a preocupação com o capítulo de controle interno. Penso que
não deveríamos nos preocupar apenas com o capítulo de controle interno,
mas também com o da contabilidade governamental e com o da execução
da receita e da despesa, porque todos terão ligação quando formos discutir
detalhes. Ou seja, que aquele grupo proposto fosse mais abrangente, pois,
apesar de o conceito de controle interno estar sendo entendido como amplo,
ele está sendo tratado, no caso específico do substitutivo, de forma
separada. E apenas esse lembrete.

O Sr. Osmar Teixeira de Abreu - Entendi a preocupação da Auxiliadora,
mas entendo que o que foi deliberado não tem uma associação direta com o
controle interno, até porque se busca uma conceituação de sistema de
controle interno. Lúcia, corrija-me, por favor, se eu estiver enganado.
Parece-me que é uma deliberação para que haja um acompanhamento do
projeto, não especificamente de um capítulo ou de uma seção.

A Sra. Lúcia Ciccarini - Por questão de respeito ao documento, nada pode
ser acrescentado ou modificado a partir do item IX até o final. Porém, a
Auxiliadora está correta. Esse conteúdo, se verificarmos da página do item
IX em diante, não trata só de controle interno. Mas a fala dela faz uma
confusão entre o que está escrito e o que pode contar como anexo. A
comissão que vai sistematizar e elaborar o documento não poderá, a meu
juízo, mudar o que está escrito aí, porque não foi nem apresentado ao grupo
nem discutido no Plenário. Está certo, Auxiliadora? Não podemos inovar, só
o que está ai poderá constar como anexo. Então, está atendido o que ela
falou.	 -

O Sr. Presidente - Nós, já na fase de conclusão dos trabalhos, gostaríamos
de elogiar e parabenizar o grupo de trabalho que preparou este Fórum. São
os técnicos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, da Secretaria da
Fazenda, do Tribunal de Contas, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
da FENAMAM, das associações microrregionais de Minas Gerais, da
Secretaria do Planejamento e da ABOP. De fato, quero agradecer a todos
aqueles que contribuíram de forma direta ou indireta para a realização deste
Fórum. Acreditamos que democracia se constrói assim mesmo: com
participação.
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Não temos nenhuma garantia, nenhuma certeza - não é possível termos

isso - de que essas propostas serão contempladas, mas é a nossa maneira
de participar. E um direito que temos e um dever que queremos exercer.

Mais importante, talvez, do que saber se essas propostas serão ou não
contempladas é o fato de que Minas Gerais retoma essa discussão, Minas
Gerais novamente entra no processo de discutir mudanças na Lei n° 4.320.

Com certeza, mesmo as propostas que não foram contempladas poderão
ainda ser encaminhadas para a apreciação do Congresso Nacional.

Eu. como Vice-Presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais,
uma entidade que congrega todas as Assembléias Legislativas, pedirei que
todas as Assembléias do Brasil apóiem essas nossas propostas. Vamos
encaminhá-las às Assembléias Legislativas, para que elas também possam
nos ajudar a defendê-las. Um dos objetivos da criação da União Nacional
dos Legislativos Estaduais é podermos. enquanto Legislativos Estaduais,
influir muito mais nas decisões do Congresso Nacional.

Passamos muito tempo apenas esperando que eles decidissem e nos
informassem quais eram os ajustes que deveríamos fazer em nossas
Constituições e em nossas leis estaduais. Agora. não. Agora já temos um
sistema de acompanhamento dos projetos que estão tramitando no
Congresso Nacional e temos a determinação de influir, através dos
Legislativos Estaduais. e de reivindicar um espaço maior para estes. Hoje, se
verificarmos isso, veremos que o espaço é muito pequeno, considerando que
ou é matéria privativa do Congresso Nacional ou é privativa do Executivo.
Então, os legisladores estaduais ficam muito limitados no seu espaço.
Queremos ampliar isso. Com certeza, vou pedir que o próprio Presidente da
UNALE esteja conosco no dia de encaminharmos essa proposta lá no
Congresso Nacional.

De forma que, aprimorando as nossas estruturas, quero fazer uma ressalva
aqui - já a fiz em algum outro momento - para dizer que os técnicos para
mim são fundamentais em todo esse processo de cidadania e de
desenvolvimento do Estado. Os políticos passam. ficam um ou dois
mandatos e depois. às vezes, afastam-se. mas os técnicos têm - uma carreira.
São eles que. na minha maneira de ver, dão o equilíbrio e a perenidade às
propostas e aquilo que é de interesse da sociedade. Penso que esse binômio
técnico e político vai fazer com que realmente alcancemos aquilo que todos
nós buscamos, o bem comum, ou seja, uma sociedade mais justa. solidária e
fraterna.

Parabéns aos técnicos, porque sem vocês o político ficaria extremamente
fragilizado e não teria como cumprir as suas funções constitucionais.
Parabéns a todos e muito obrigado. Consideramos cumprida a finalidade
desta reunião. (- Palmas.)
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Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de logo mais,
às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 292 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas do dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Cleuber Carneiro, Dilzon Meio, Geraldo Rezende, Elmo Braz e
Maria Olívia, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, José Braga,
Sebastião Navarro Vieira e Durval Angelo, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista. Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Cleuber Carneiro,
declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e
aprovada. Isso posto. o Presidente informa que a reunião tem por finalidade
apreciar processos de prestação de contas da aplicação de recursos
liberados por esta Casa a título de subvenção social, auxílios para despesas
de capital e transferências a municípios, nos termos do art. 30, III, da Lei n°
11.815, de 24/1/95, da Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor, Dilzon Meio, relator da Mesa, e José Braga, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, em conjunto,
verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres
pela aprovação dos processos das seguintes entidades: Associação Amigos
Bairros Bandeirantes Margarete Adjacências, Associação Amigos Vila São
Miguel. Associação Casa Amizade Jaíba, Associação Comun. Agric. Trab.
Rurais São Sebastião Gil, Associação Comun. Amigos Douradoquara,
Associação Comun. Amigos Franciscanos, Associação Comun. Amparo
Crianças Carentes Bairro São Bento, Associação Comun. Bairro Monsenhor
José Amantino Santos, Associação Comun. Barreiro, Associação Comun.
Benef. Moradores Bairro Porto Alegre, Associação Comun. Comunidade São
João. Associação Comun. Desenv. Rur. Creche Assist. Soc. Jequitibá,
Associação Comun. lapu, Associação Comun. Mirante. Associação Comun.
Moradores Santa Rosa, Associação Comun. Moradores São Norberto,
Associação Comun. Pró-Melhoramento Bairro Jaqueline, Associação Comun.
Senhora Porto, Associação Congado Devotos Nossa Sra. Rosário,
Associação Deficientes Boa Esperança, Associação Esportiva Recreativa
Judô São Geraldo, Associação Evangélica Nova Jerusalém, Associação
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Moradores Amigos Bairro Altinópolis, Associação Moradores Linópolis,
Associação Moradores Morro Feio, Associação Moradores Vila Carneiro,
Associação Pais Amigos Excepcionais - Candeias, Associação Pais Amigos
Excepcionais - Frutal, Associação Pais Amigos Excepcionais - Santo Antônio
Grama, Associação Pró-Melhoramentos Bairros Alvorada Novo Alvorada,
Associação Prot. Assist. Mat. Inf. Cr. Pres. Dr. Tancredo A. Neves,
Associação Proteção Maternidade infância - Rio Pardo Minas, Associação
Tnmariense Promoção Assist. Social, Caixa Escolar Barão Rio Branco,
Caixa Escolar Boaventura Abritta, Caixa Escolar Maria José Cordeiro
Carvalho, Caixa Escolar Secundino Tavares, Cavalhada Santo Antônio,
Centro Assist. Técnica, Centro Assistencial Descobertense, Centro Social
Assist. Comunitária, Clube Esportivo Pinheiros, Comercial Esporte Clube -
Contagem, Conselho Comun. Desenv. Rural Tolda, Conselho Comun.
Vereda, Conselho Desenv. Comun. Aroeira, Conselho Desenv. Rural
Setubinha, Entidade Padre Wallace Apoio Menor Carente, Faculdades
Unidas Norte Minas, Fundação Apoio Comunitário, Fundação Educacional
Clarice Albuquerque, Fundação São Sebastião - Espinosa, Fundo Cristão
Criança, Grêmio Recreativo Escola Samba Acadêmicos Morro, Grupo Ação
Social João Paulo II, Grupo Amigos Criança, Hospital Maternidade Maria
Eloy, Hospital Monsenhor Genésio, Instituto Benef. Padre Mestre Correia
Almeida , Irmandade Santa Casa Misericórdia Cambuí, Liga Desportiva
Janaúba, Movimento Recuperação Vidas Bom Samaritano, Prefeitura
Municipal Aguas Vermelhas, Prefeitura Municipal Araponga, Prefeitura
Municipal Bandeira Sul, Prefeitura Municipal Capim Branco, Prefeitura
Municipal Carlos Chagas, Prefeitura Municipal Jequitinhonha, Prefeitura
Municipal Naque, Prefeitura Municipal Piracema, Prefeitura Municipal
Rodeiro, Prefeitura Municipal Sardoá, Prefeitura Municipal Taruminm,
Prefeitura Municipal Teófilo Otôni, Prefeitura Municipal Urucânia, Santa Cruz
Esporte Clube - Lagoa Formosa, Serviço Obras Sociais - Três Corações,
Serviço Promoção Menor, Sociedade Assist. Menor Passos - SAMP.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Cleuber Carneiro - Elmo Braz -

Ivo José - Miguel Martini - José Braga - Sebastião Navarro Vieira - Antônio
Roberto - Emano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.233/97

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Ivair Nogueira, tem como objetivo
alterar a redação do inciso II do art. 11 da Lei n° 10.453, de 22/1/91, que
dispõe sobre a concessão e a permissão de serviços públicos no âmbito do
Estado de Minas Gerais, estabelece o regime das empresas concessionárias
e permissionánas e dá outras providências.

Publicada em 29/5/97, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 195, c/c o art. 103, VI, "c", do
Regimento Interno, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer de
mérito.

Fundamentação
Do ponto de vista dos direitos do consumidor, o projeto em destaque é de

extrema relevância. Não há dúvida de que as concessionárias e as
permissionárias de serviços públicos no âmbito do Estado de Minas Gerais
acabam por exercer atribuições estranhas ao seu mister, muitas vezes por
interesses próprios. Esse é o caso da CEMIG, que, em convênio com as
Prefeituras, passou a ser cobradora da famigerada taxa de iluminação
pública, considerada inconstitucional pelas mais aftas Cortes de Justiça do
País.

O art. 39 do Código do Consumidor, por sua vez, veda ao fornecedor
condicionar o fornecimento de um produto ao de outro. Como exemplo dessa
prática abusiva, cita-se aqui o caso das taxas de iluminação pública e de
esgoto. Ambas são cobradas, respectivamente, nas contas mensais de
consumo de energia e de água. Fica claro: ou o consumidor paga a conta
total ou tem o fornecimento do serviço suspenso. E a chamada operação
"casada".

Não há dúvidas de que, pela interpretação do art. 3 0 da Lei Federal n°
8.078, de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), os contratos
firmados entre os consumidores (destinatários finais) e os órgãos públicos e
suas empresas também podem ser considerados de consumo.

Ensina Cláudia Marques: "Certo é que cabe à Administração cumprir as
leis, e, em realidade, o CDC impõe a ela e a seus concessionários, enquanto
fornecedores de serviços e eventualmente de produtos, deveres específicos,
muitos deles relacionados ao equilíbrio do contrato" (Contratos no Código de
Defesa do Consumidor", 2 a ed. pág. 150, RT).

Abra-se aqui um parêntese para esclarecer o que vem ocorrendo com a
COPASA-MG: mediante convênios com centenas de Prefeituras do interior,
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a empresa, que tem o monopólio do fornecimento de água, passou a exigir
nas suas contas mensais uma certa "taxa de esgoto', cujos recursos são
repassados aos entes conveniados. A justificativa é a "dificuldade" do
município em receber tais taxas diretamente dos cidadãos. Sendo assim, fica
evidente que o consumidor, compulsoriamente, ou paga a "taxa" ou tem o
serviço de fornecimento de água suspenso.

A situação que ora se apresenta é intolerável, uma vez que o cidadão
acaba por ceder, pois não tem alternativa, senão aceitar a cobrança sem
discutir sua legitimidade. A providência consubstanciada no projeto é salutar
e merece pronta acolhida.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto

de Lei n°1.233/97.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1997.
José Militão, Presidente - Antônio Andrade, relator - Ambrósio Pinto.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.297197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, a proposição em tela autoriza o

Poder Executivo a realizar perícias judiciais para pessoas de poucos
recursos financeiros.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
jundicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais opinou
pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n o i, da Comissão de
Justiça.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.
Fundamentação

No curso de ações judiciais em processos cíveis, pode surgir a
necessidade de produção de prova pericial. Nesse caso, o Juiz nomeia um
perito, facultando às partes indicar assistente técnico para acompanhar esses
trabalhos e participar de sua elaboração. O perito e, no mais das vezes,
também o assistente técnico são profissionais liberais e percebem honorários
pela execução desse serviço, os quais são pagos pelas partes.

O problema aparece quando uma das partes não tem condições
financeiras para arcar com esse ônus, não reunindo elementos probatórios
para seu desiderato nem conseguindo, por ausência de assistente técnico,
levar seu entendimento à perícia. Nesse caso, pode ocorrer de o processo
ser arquivado ou a parte receber sentença desfavorável.

A Constituição da República previu, no art. 50 . 1-XXIV, que o Estado
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prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos e, no art. 134, que tal assistência será prestada pela
Defensona Pública.

Embora tenha havido avanços significativos no campo da justiça gratuita,
notadamente com relação ao acesso ao profissional do Direito, remanesce o
problema das despesas com perícias judiciais.

Segundo informações da Defensoria Pública, responsável pela quase
totalidade das ações sob a égide da justiça gratuita no Estado, seriam
necessários recursos da ordem de R$500.000,00 anuais para fazer face às
despesas com perícias de seus assistidos. Isso decorre do fato de haver
cerca de 400 perícias anuais e de cada uma acarretar uma despesa média
de R$800,00 com honorários do perito e R$500.00 com honorários do
assistente técnico.

Por outro lado, a Lei n° 12.427, de 27112196. estabelece o recolhimento de
adicional de 20% sobre o valor total das custas e dos emolumentos dos
processos judiciais. Nos termos do art. 36 dessa lei. c/c o art. 40, § 1, inciso
II, da Lei n° 7.399, de 1 0112178, com nova redação dada pela Lei n o 12.155,
de 22/5/96, já são destinados 33% do total arrecadado com esse adicional
para o fim especifico de 'custeio de ações públicas, assistência judiciária e
para a Defensoria Pública". De janeiro a setembro deste ano, a aplicação do
percentual de 33% gerou uma receita de aproximadamente R$7.600.000,00,
o que nos permite uma projeção de mais de R$10.000.000,00 para todo este
ano. Cumpre-nos observar que esses valores vêm sendo normalmente
repassados à Secretaria da Justiça, à qual se vincula a Defensona Pública.

Assim, entendemos perfeitamente plausível que, com adequado
gerenciamento de prioridades, de R$10.000.000,00, destinem-se
R$500.000.00 às despesas com perícias.

Além disso, estamos propondo ao Projeto de Lei n° 1.150197, que altera a
distribuição dos adicionais sobre custas e emolumentos, emenda que visa a
aumentar em 1% esse quinhão destinado ao custeio de ações públicas, à
assistência judiciária e à Defensoria Pública, passando-o de 33% para 34%.
Os recursos viriam do remanejamento dos percentuais atualmente
concedidos a diversas entidades civis, que aquele projeto propõe extinguir.
Tais recursos passariam, assim, a ter relevante fim social, garantindo a
igualdade dos desiguais perante a justiça.

Entendemos, também, que a idéia original de se utilizar servidor do Estado
para elaboração de perícias não é conveniente nem funcional, pois este
ocupa um cargo público com atribuições definidas que se inserem em um
órgão público que, por sua vez, apresenta competência definida em lei,
ambos discrepantes da realização de pendas judiciais para terceiros.

Ademais, nos termos do art. 421 do Código de Processo Civil, compete ao
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Juiz a nomeação do perito, e sua escolha pode recair sobre um profissional
que não seja servidor público.

Além disso, a outra idéia apresentada, de que as despesas decorrentes
desse projeto correrão à conta de recursos orçamentános, não é adequada,
dado que, em vista da critica situação financeira do Estado, não é oportuno
criar-lhe mais encargos.

Assim. para aperfeiçoar o projeto, propomos o Substitutivo n 0 2, redigido
na conclusão desta peça opinativa.

Finalmente, entendemos que o projeto é conveniente e oportuno e que
apresenta relevante alcance social, pois propiciará aos mais carentes o pleno
exercício de seus direitos e sua cidadania.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.297197 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 2. a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N°2

Torna obrigatório o pagamento. pelo Estado, das despesas com perícias
judiciais de pessoas sob assistência judiciária.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Estado obrigado a pagar as despesas com perícias judiciais

da parte beneficiada por assistência judiciária.
Art. 20 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta

dos recursos de que trata o art. 36 da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de
1996.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de novembro de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Antônio Júlio. relator - Marcos Helênio -

Ajalmar Silva - José Braga - Roberto Amaral.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.309197

Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em
epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Paraisôpolis. com  sede no Município de
ParaisÓpolis.

Nos termos regimentais, a proposição foi examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela jundicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade da matéria e apresentou-lhe a Emenda
n° 1.
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Dando prosseguimento à tramitação, este órgão colegiado deve apreciar

conclusivamente o projeto, conforme disposições regimentais.
Fundamentação

Fundada em 1983, na cidade de Paraisópolis, a referida Associação é uma
sociedade civil de caráter assistencial e sem fins lucrativos.

Entre os objetivos precípuos da Associação, definidos no art. 2 0 do seu
estatuto, merecem destaque, para se delinear concisamente a natureza de
suas atividades: manter e incentivar a criação de estabelecimentos
especializados que visem ao tratamento, à educação, à habilitação, à
reabilitação e à inserção do excepcional na sociedade; encarregar-se da
defesa dos seus interesses jurídicos e pleitear, junto ao poder público,
medidas normativas e administrativas atinentes ao trabalho que realiza.

Portanto, é de inquestionável valor social o trabalho realizado pela APAE
de Paraisópolis, o que justifica plenamente a intenção de se lhe outorgar
título declaratóno de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.309197

no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.321197
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
A proposição em referência, do Deputado Gilmar Machado, tem por

objetivo efetivar a docência de Filosofia e Sociologia nas escolas públicas de
ensino médio do Estado.

Publicada, a matéria foi apreciada, preliminarmente, pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não identificou óbice a sua tramitação, nos
termos do Regimento Interno.

Vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito.
Fundamentação	 -

A Filosofia e a Sociologia devem integrar o currículo do ensino médio da
escola pública do Estado, em obediência ao que prescreve o art. 195 da
Constituição mineira, "in verbis':

"Art. 195 - A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho.

Parágrafo único - Para assegurar o estabelecido neste artigo, o Estado
deverá garantir o ensino de Filosofia e de Sociologia nas escolas públicas de
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segundo grau.'.
Ora, a proposição em estudo pretende definir, por meio do trabalho de um

grupo de profissionais qualificados, todos os elementos culturais relevantes
do ponto de vista de conteúdo e os procedimentos técnico-pedagógicos
necessários à efetiva inserção da Filosofia e da Sociologia no currículo
escolar do ensino médio do Estado.

O grupo terá coordenador indicado pelo Conselho Estadual de Educação,
que fornecerá suporte administrativo a seus trabalhos. O projeto prevê,
ainda, que no prazo de 30 dias o grupo deverá encaminhar sua proposta
conclusiva ao plenário do Conselho para ser apreciada.

Os objetivos da proposição em exame parecem-nos plenamente louváveis.
Para seu aprimoramento técnico-redacional apresentamos o Substitutivo n°

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.321197 na

forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Institui grupo de trabalho para apresentar relatório conclusivo com
sugestões de caráter normativo para a implementação do ensino de
Sociologia e Filosofia nas escolas estaduais de ensino médio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Grupo de Trabalho de Filosofia e Sociologia, com

a finalidade de apresentar, em relatório final conclusivo, sugestões
normativas para a implementação do ensino de Filosofia e Sociologia nas
escolas estaduais de ensino médio.

Art. 20 - Compete ao Grupo de Trabalho de Filosofia e Sociologia:
- sugerir conteúdos programáticos e procedimentos de caráter didático-

pedagógico específicos que permitam a inserção da Filosofia e da Sociologia
no contexto interdisciplinar do currículo da escola de ensino médio da rede
pública estadual;

:	II - propor programas de capacitação de recursos humanos que viabilizem
a consecução dos objetivos estabelecidos no inciso anterior.

Parágrafo único - Na elaboração das propostas, o Grupo de Trabalho
levará em conta as peculiaridades do ensino das matérias de que trata esta
lei.

Art. 30 - O Grupo de Trabalho, que se extinguirá com o cumprimento do
que estabelece o art. 10 desta lei, será constituído de 7 (sete) membros
efetivos e dos respectivos suplentes, sendo:

- 1 (um) representante do Conselho Estadual de Educação, que será o
seu Coordenador;

11 - 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado da Educação;
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III - 4 (quatro) representantes dos Departamentos de Sociologia e Filosofia

das universidades públicas e privadas do Estado.
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação prestará o apoio

necessário ao desenvolvimento das atividades do Grupo de Trabalho.
Art. 40 - O Grupo de Trabalho terá o prazo de 60 (sessenta) dias contados

da data de publicação desta lei para apresentar relatório contendo as
sugestões relativas aos objetivos definidos no art. 2 0 desta lei.

Art. 50 - O relatório final contendo a proposta do Grupo de Trabalho de
Filosofia e Sociologia será submetido ao Conselho Estadual de Educação
para apreciação e, se for o caso, homologação.

Art. 60 - O Grupo de Trabalho estabelecerá as regras para seu
funcionamento.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
José Henrique, Presidente e relator - Marco Régis - Gilmar Machado.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.333/97
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Marcos Helênio, tem por escopo

incluir estudos sobre o tema "Educação para o Consumo" no ensino
fundamental e médio.

Publicada, foi a matéria enviada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça que concluiu por sua jundicidade, constitucionalidade
e legalidade.

Consoante os termos do Regimento Interno, cabe-nos agora emitir parecer
quanto ao mérito da proposição.

Fundamentação
O tema proposto pelo autor do projeto em comento parece-nos pertinente,

e, em princípio, nada haveria a opor à sua inclusão nos currículos do ensino
fundamental e médio.

No entanto, compulsando-se a documentação legal existente, verifica-se
que a Portaria n° 678, baixada em 1415191 pelo Ministério da Educação e do
Desporto, já considera a necessidade de se realizarem estudos dessa
natureza.

E importante citar trechos da referida portaria:
1 - Os sistemas de eri.;no em todas as instâncias, níveis e modalidades

contemplem, nos seus respectivos currículos, entre outros, os seguintes
temas/conteúdos, referentes a: ( .... )

d) Educação do Consumidor (....).
2 - 0 aprofundamento e a exploração desses temas/conteúdos não
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significam a inclusão de matérias ou disciplinas específicas, mas permearão
todo o currículo nos diferentes níveis e modalidades de ensino, ajustando-se,
por isso, à idade do estudante e ao nível de aprendizado; ( .... )

2.2 - Os currículos devem se adequar às determinações contidas nesta
portaria a partir do presente ano letivo'. (Grifos nossos.)

Como se pode perceber, há uma determinação clara sobre a inclusão do
temalconteúdo "Educação para o Consumo", em vigor desde 1991, o que,
em nosso entendimento, toma inócua a proposição em exame.

Ademais, como se sabe, a recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB -, aprovada em dezembro de 1996, traz mudanças
significativas que deverão ser implementadas a partir do início do próximo
ano letivo, inclusive no campo dos currículos. Ocorre, no entanto, que o
Ministério da Educação e do Desporto ainda não publicou todos os
parâmetros cumculares nacionais, base a partir da qual os Estados, os
municípios e as escolas organizarão a parte diversificada.

Portanto, entendemos que a matéria em pauta, além de já estar incluída na
legislação anterior à LDB, peca pelo vício da inoportunidade, pois todos os
responsáveis pela educação devem aguardar as diretrizes da União para
atuarem naquilo que lhes compete.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1 .333197.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Marco Régis, relator - Gilmar Machado -

Anderson Adauto.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.333197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Marcos Helênio, determina a
inclusão de estudos sobre educação para consumo no ensino fundamental e
médio. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição.

A seguir, o projeto foi enviado à Comissão de Educação, Cultura, Desporto
e Turismo e Lazer, que opinou por sua rejeição.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

O objetivo da proposição em tela é tomar obrigatório o estudo de educação
para consumo no ensino fundamental e médio. Essa medida propiciará um
permanente e eficaz processo de conscíentização dos cidadãos nas suas
relações de consumo.

Apesar de existirem em nosso País meios de proteção legal ao
consumidor, significativa parcela da população, por falta de informações
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sobre produtos, serviços ou conteúdo dos contratos, sofre constantes
espoliações.

A Constituição Estadual trata da educação para o consumo, e a Resolução
n° 391248 da ONU recomenda a adoção do tema nas escolas.

A Comissão de Constituição e Justiça observou que a composição
curricular realiza-se no âmbito de cada sistema de ensino, observada a base
curricular nacional e fatores regionais e locais da sociedade, da cultura e da
economia.

Assim sendo, não há óbice constitucional à competência e à iniciativa da
matéria.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, tampouco há óbice à
aprovação da matéria, pois a efetivação da proposta implicará apenas
treinamento de professores, uma prática comum na rede de ensino estadual.
Para se ter uma idéia, em 1996, de acordo com a prestação de contas do
Governador, foram oferecidos aos profissionais da educação no Estado 969
cursos de capacitação em parceria com várias entidades educativas, que
atenderam a 84.930 participantes, com uma despesa total de
R$9.212.465,79. Nesse mesmo ano foram matriculados 2.550.290 alunos na
rede estadual de ensino fundamental e 394.617 alunos no ensino médio.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.333197.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Angelo, relator - Roberto Amaral -

Antônio Júlio - Ajalmar Silva - José Braga.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.343/97

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Wilson Trópia, o Projeto de Lei n° 1.343197 visa
declarar de utilidade pública o Núcleo Espiritualista Osho - NEO -, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Apreciada a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão para o 1 0 turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em apreço tem por finalidade essencial promover a educação

do ser humano dentro de uma visão holística, com ênfase nas atividades
culturais.

Além disso, oferece assistência social à população carente, promovendo a
distribuição gratuita de alimentos, roupas e remédios.

Consideramos, portanto, relevante e oportuna a iniciativa de declará-la de
utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.343197 no 1 0 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.367/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio. o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública a Associação dos Proprietários e Moradores do
Bairro São José de Pará de Minas, com sede no Município de Pará de
Minas.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua jundicidade, constitucionalidade
e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
1° turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão orienta seus esforços para a promoção e a

coordenação de ações filantrópicas que busquem soluções adequadas
visando a uma organização que satisfaça aos anseios comunitários. Para
tanto, reivindica, junto aos órgãos públicos, a execução de obras de infra-
estrutura para o Bairro São José, além de realizar outras atividades
compatíveis com os objetivos a que se propõe.

Dessa forma, cumprindo suas finalidades estatutárias, justo se faz declarar
de utilidade pública a referida Associação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.367197

no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.420197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Militão. o projeto de lei em análise propõe

seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Pai Pedro
Clube da Amizade, com sede no Município de Pai Pedro.

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, deve, agora, este órgão
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1 0 turno, nos termos
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regimentais.

Fundamentação
Emancipado em 21/12/95, o Município de Pai Pedro está localizado no

Norte de Minas, na Zona de ltacambira.
Por tradição e costume, a região se consolidou diante da adversidade. Os

rebanhos de gado de corte empregam escassa mão-de-obra, e a colheita de
algodão, base da sua economia, só reúne força de trabalho por algum
tempo.

Por tal motivo, a citada Associação executa e estimula iniciativas que
buscam propiciar melhores condições de vida à população, nas seguintes
áreas: assistência social, médica e dentária, combate à fome, geração de
empregos e produção de artesanato, nos meios urbano e rural.

Por tudo isso merece o título de utilidade pública ora proposto. Entretanto,
faz-se necessário alterar a redação do art. 1 0 do projeto, visando mudar o
nome do município onde está situada a entidade, o que fazemos por meio da
Emenda n° 1.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.420197,

no 1 0 turno, com a Emenda n°1, redigida a seguir.
EMENDA N° 1

Dê-se a seguinte redação ao art. 10:

"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de
Pai Pedro Clube da Amizade, com sede no Município de Pai Pedro.".

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Wilson Trôpia, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.430/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santa
Terezinha, com sede no Município de Passa-Quatro.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n° 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para o
1 0 turno de deliberação conclusiva, conforme preceituam as disposições
regimentais.

Fundamentação
A referida entidade vem prestando importantes serviços à população

carente do Bairro Santa Terezinha. Assim, busca defender os interesses
coletivos e obter solução para os problemas decorrentes da falta de moradia.

Além disso, promove atividades culturais, esportivas e recreativas,
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concorrendo para melhorar a qualidade de vida no lugar.

Reconhecemos, portanto. que ela merece ser contemplada com o título
declaratóno de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.430197 com a Emenda n° 1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Bené Guedes. relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.436/97
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autona do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei n° 1.436197

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais — APAE de Itamonte, com sede no Município de ltamonte.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n° 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para o
1 0 turno de deliberação conclusiva, conforme preceituam as disposições
regimentais.

Fundamentação
A entidade mencionada vem prestando importantes serviços voltados para

a reabilitação do excepcional e sua inserção na sociedade. Para isso,
mantém estabelecimentos onde se realizam atividades com o objetivo de
orientar os familiares do portador de deficiência a lidar com suas
dificuldades.

Em razão do seu valioso trabalho, julgamos ser a Associação merecedora
do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 10 turno, do Projeto de

Is

	Lei n° 1.436197 com a Emenda n° 1. apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

E
	

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
o	

Anivaldo Coelho, relator.
e	 PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.466/97
E
	 Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
5

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Ação Social e
Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -, com sede no Município de
João Monlevade.

0 projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
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Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação.

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
proposição no 1 0 turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A ACASMEP promove a melhoria das condições de vida na região do

Médio Piracicaba mediante o levantamento de providências e o
encaminhamento de soluções para as áreas de educação e saúde.

Além desse valioso trabalho, promove a realização de eventos esportivos,
visando proporcionar lazer à população.

Em vista dos relevantes serviços prestados, a entidade merece o título
declaratóno de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.466197 no

1 0 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1997.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.478197
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem n° 225197, o Governador do Estado encaminhou à

Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 1.478/97, que altera dispositivos
da Lei n° 11.406, de 2811194, e dá outras providências.

Publicada em 30110/97, a proposição, que tramita em regime de urgência
nos termos do art. 69 da Carta mineira, foi distribuída às comissões
competentes para receber parecer, conforme disposições regimentais.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria em
questão.

Fundamentação
Com respaldo na competência que lhe atribui a Constituição do Estado, por

força do seu art. 10, II, encaminhou o Governador do Estado a esta Casa
Legislativa o Projeto de Lei n° 1 .478/97, que altera dispositivos da Lei n°
11.406. de 28/1/94, e dá outras providências.

Entre as atribuições do Governador do Estado está a sua competência
privativa para dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do
Poder Executivo, conforme estatui o art. 90, XIV, da Carta Estadual.

Além disso, evidenciado está o caráter privativo da iniciativa do
Governador para a apresentação do projeto, que cuida de reestruturar
entidade da administração indireta, como é o caso da autarquia Instituto de
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Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - e
das fundações HEMOMINAS e FHEMIG.

A primeira alteração que se verifica no projeto visa a assegurar a
concessão da Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços -
GIEFS - ao servidor em efetivo exercício na HEMOMINAS e na FHEMIG,
em lugar de beneficiar o servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de
função pública. A modificação vem garantir a concessão da gratificação ao
servidor que estiver efetivamente trabalhando naquelas entidades.

No legítimo exercício do poder discricionário que é dado ao administrador
público, o Governador do Estado, no projeto que enviou a esta Casa,
suprime a apuração trimestral como uma das diretrizes a serem observadas
no processo de avaliação para a concessão da GIEFS. Com  essa medida, o
Governador, nos lindes da lei, poderá adotar o período de avaliação que
melhor convier à linha administrativa que adotar, segundo critérios de
oportunidade, conveniência, justiça e eqüidade, próprios da autoridade,
conforme bem nos ensina a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro na sua
obra "Direito Administrativo", edição de 1995.

Outra modificação é a supressão dos arts. 117 e 118 da Lei n o 11.406, de
1994. Aqui, ainda no âmbito da discricionariedade administrativa, o Poder
Executivo busca eliminar dois dispositivos que se mostram ineficazes na
prática, porque inaplicáveis. De fato, esses artigos têm existência apenas
formal no corpo da lei, pois sua aplicação importaria em gastos vultosos e
desnecessários com consultoria externa, indispensável para se proceder à
devida apuração dos valores da gratificação nos diversos graus de
participação de que trata o art. 118, em particular. Nesse ponto, releva
destacar outros dispositivos constantes na Lei n° 11.406, de 1994, quais
sejam os arts. 112 a 120. com as modificações introduzidas pelo projeto em
análise, os quais fornecem o arcabouço legal para o exercício da
discricionariedade administrativa pelo Poder Executivo. E o princípio da
legalidade norteando os atos da administração pública. Dois desses
dispositivos legais merecem destaque: os arts. 113 e 120. O primeiro
assegura que os indicadores e os critérios do desempenho institucional e da
participação individual do servidor constarão no Plano Global de Avaliação,
que será submetido à aprovação do Conselho Curador. Ao Conselho Curador
caberá o detalhamento e a avaliação desses indicadores e critérios do Plano
Global de Avaliação, o qual, SÓ então, será homologado pela Comissão
Estadual de Política de Pessoal - CEP. Concomitantemente, o art. 120
determina, de maneira expressa, o percentual máximo que limita o cálculo
do valor mensal gasto com a concessão da GIEFS, calculado sobre a receita
diretamente arrecadada pela HEMOMINAS e pela FHEMIG. A receita a que
se refere o artigo consiste nos valores pagos por particulares em razão do
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atendimento médico que buscam receber naquelas fundações.

Com fundamento na justificação apresentada, não vislumbramos óbice de
natureza jurídico-constitucional e legal à tramitação da matéria.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do

Projeto de Lei n° 1.478197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ajalmar Silva.
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem n° 225197, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1.478197, que altera dispositivos da
Lei n° 11.406, de 2811194, e dá outras providências.

Publicada em 30110197, a proposição, que tramita em regime de urgência,
foi distribuída às comissões competentes a fim de receber parecer, em
reunião conjunta, nos termos do art. 222, c/c os arts. 195 e 103, do
Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
jundicidade, pela constitucional idade e pela legalidade do projeto. Cabe,
agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição.

Fundamentação
A proposição objetiva dar nova redação aos arts. 111, 112, 114, 115 e 116

da Lei n° 11.406, de 1994, que tratam da GIEFS para os servidores da
HEMOMINAS e da FHEMIG, ocupantes de cargo efetivo dos quadros de
pessoal das entidades ou detentor de função pública. Cuidam, ainda, os
referidos dispositivos do sistema de avaliação para a concessão do
benefício.

Por meio das alterações, amplia-se o número de beneficiários da
GIEFS,que passa a ser concedida ao servidor em efetivo exercício nas
fundações citadas. A sistemática de avaliação de desempenho para a
concessão da gratificação sofrerá modificações. No que se refere ao cálculo
da GIEFS, fica mantido o disposto no art. 120 da Lei n° 11.406, de 1994, o
qual estabelece que seu valor mensal não poderá ultrapassar 30% da receita
diretamente arrecadada pela HEMOMINAS e pela FHEMIG, não se impondo
mais a regra prevista nos arts. 117 e 116 da referida lei, cuja complexidade
tomou difícil a sua aplicação.

Tais medidas têm fundamento no principio da isonomia em razão da
natureza da GIEFS. bem como no poder discricionário conferido ao Chefe do
Executivo para adotar medidas relativas ao desempenho funcional de seus
servidores.
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A proposição objetiva, ainda, que esta Casa Legislativa autorize o
Presidente da HEMOMINAS a contratar 251 profissionais, sob o regime de
direito administrativo, com a finalidade de assegurar a execução normal das
atividades da entidade. De caráter temporário, por prazo de seis meses, a
contratação poderá ser prorrogável por iguais períodos, até 3113199. Cumpre
observar que a HEMOMINAS vem prorrogando a contratação desse pessoal
desde 2213196, uma vez que a proposição estabelece que a autorização
retroagirá àquela data.

De outro lado, o projeto prevê a extinção definitiva do contrato
administrativo em caso de provimento definitivo de cargo a ele
correspondente, pertencente ao quadro de pessoal da estrutura orgânica da
Fundação.

Os contratos administrativos celebrados pela administração pública
fundamentam-se nas disposições do art. 32 da Constituição da República,
bem como no art. 22 da Carta mineira, que possibilitam ao poder público, em
certas situações excepcionais. devidamente previstas em lei, contratar
temporariamente os profissionais que lhe forem indispensáveis.

A HEMOMINAS vem realizando esses contratos em virtude da
necessidade premente de a entidade dar solução imediata a uma situação de
risco com a qual se defronta, tendo em vista a carência de profissional
qualificado na área de saúde do Estado, o que destaca a conveniência da
iniciativa, que visa à garantia de continuidade do atendimento médico e
ambulatorial em Belo Horizonte e nas cidades do interior de Minas Gerais.

Com vistas ao apnmoramento da proposição em virtude de solicitação
oriunda do Poder Executivo, apresentamos, a seguir. as Emendas n°s 1 e 2,
que tratam dos beneficiários da GIEFS e estendem essa gratificação aos
servidores da Fundação Ezequiel Dias - FUNED.

Conclusão
Concluímos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.478197 com as

Emendas n°s 1 e 2, redigidas a seguir.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1 11 a seguinte redação:
"Art. l - Os arts. 111, 112, 114, 115 e 116 da Lei n° 11.406. de 28 de

janeiro de 1994, passam a ter a seguinte redação-
ArI. 111 - Fica instituída a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos

Serviços - GIEFS - no âmbito da Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS - e da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG,

Art. 112 - A GIEFS será atribuída mensalmente aos servidores
pertencentes ao Quadro de Pessoal e ao Quadro Especial de Pessoal ou
colocados à disposição das fundações referidas no artigo anterior e aos
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contratados na modalidade de contrato de direito administrativo, nas
respectivas fundações, e que nelas estejam em efetivo exercício, a partir de
indicadores e critérios de avaliação, a saber:

- o desempenho institucional, vinculado a metas de produtividade e de
qualidade na prestação de serviços pelas unidades administrativas;

li - a participação individual do servidor, vinculada ao seu esforço para a
consecução das metas mencionadas no inciso anterior, à sua qualificação e
à quantidade de trabalho efetivamente prestado.

Art. 114 - O processo de avaliação deverá observar, ainda, as seguintes
diretrizes:

- integração, nos níveis institucional e individual;
II - continuidade;
III - participação;
IV - nível de escolaridade;
V - jornada de trabalho.
Art. 115 - A apuração formal da avaliação servirá de base para o cálculo

da GIEFS nos meses subseqüentes ao processo mencionado no artigo
anterior.

Art. 116 - Farão jus à GIEFS os servidores e os contratados cujo
desempenho, no período apurado pela avaliação, tenha atingido o padrão
estabelecido como suficiente no Plano Global de Avaliação específico de
cada entidade.'.".

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Fica estendida a partir da data desta lei ao servidor em efetivo

exercício na Fundação Ezequiel Dias - FUNED - a Gratificação de Incentivo
à Eficientização dos Serviços - GIEFS -, não se aplicando, nessa hipótese, o
disposto no art. 2 0 desta lei.'.

EMENDA N 3
Acrescente-se onde convier:
"Art ...... - Fica estendida, a partir da data desta lei, ao servidor em efetivo

exercício na Fundação Ezequiel Dias - FUNED - a Gratificação de Incentivo
à Eficientização dos Serviços - GIEFS -,não se aplicando, nessa hipótese, o
disposto no art. 20 desta lei.".

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Paulo Piau - Antônio

Roberto - lbrahim Jacob.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.478197 altera
dispositivos da Lei n o 11 .406, de 2811194, que dispõe sobre a GIEFS paga
aos servidores da área da saúde e sobre a contratação temporária de mão-
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de-obra para o setor.
Publicada no "Diário do Legislativo" em 30/10197, a proposição, por

solicitação do Chefe do Poder Executivo, tramita nesta Casa em regime de
urgência, para apreciação em reunião conjunta das Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade, a
Comissão de Constituição e Justiça opinou pela aprovação da proposição.
Quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública emitiu parecer
favorável e apresentou as Emendas n°s 1 e 2.

Nos termos regimentais, cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre
os efeitos orçamentários decorrentes da aprovação do projeto de lei.

Fundamentação
Como salientado, a proposição dispõe sobre a GIEFS, gratificação

instituída pela Lei n° 11.406, de 28/1/94, paga ao pessoal efetivo da área da
saúde e sobre a contratação temporária de pessoal. A fim de se
regularizarem situações contratuais e se legalizarem pagamentos de
gratificação a pessoal admitido temporariamente, o projeto de lei estabelece
a retroatividade de seus efeitos. Isso ocorre em relação aos 250 técnicos
contratados pela HEMOMINAS, quando da assunção dos serviços de
hemoterapia da Santa Casa de Misericórdia. Quanto à gratificação,
legalmente restrita aos servidores efetivos, a sua extensão ao pessoal
contratado por prazo determinado é medida salutar. Num setor crítico como
a saúde, principalmente, não há como remunerar diferentemente categorias
de pessoal que têm, basicamente, as mesmas funções. A retroação dos
efeitos à data da instituição da GIEFS, 2811194, vem, por conseqüência,
legalizar e regularizar os pagamentos feitos ao pessoal temporário.

O quadro que se segue informa sobre os valores pagos pela FHEMIG, a
título de gratificação (Elemento de Despesa 31.11-54), e o número de
profissionais beneficiados. Verifica-se que, no período compreendido entre
1995, inclusive, e o primeiro semestre de 1997, esse valor, em termos
médios, situou-se entre R$74,03 e R$100.65, envolvendo de 8.781 a 10.124
profissionais. Para 1996, o valor das GIEFS pagas representou 13,2% dos
gastos orçados sob a rubrica Pessoal, na FHEMIG.

FHEMIG - Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais

Seme	N° Valor Média
sire médio médio mensal por

de mensal profissional
profiss	(R$)	(R$)
ionais
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10	9.102 724.12	7955

sem/9 8.781	8,42	74,03
5	650.11
2°	 3,77

sem/9
5
10	9.244 798.92	86,42

sem/9 9.253	0,20	84,47
6	10.124 781.66	100,65
2°	 6,43

sem/9	1.019.0
6	 24,31
10

sem/9
7

Fonte: FHEMIG
Em 1995, 1996 e 1997, na HEMOMINAS, houve, respectivamente, 94, 211

e 239 contratações temporárias. Por outro lado, em 1996, até outubro, foi
paga a título de gratificação a quantia de R$5.006.000,00. Em média, cada
servidor recebeu R$460,00 por mês. E importante salientar que o valor pago
a título de GIEFS nos últimos dois anos sempre foi superior à remuneração
básica (excluída a GIEF) dos servidores da HEMOMINAS, chegando mesmo
a excedê-la em 30% no mês de abril de 1997. Para 1996, o valor das GIEFS
representou 71,9% dos gastos orçados sob a rubrica Pessoal.

Para o setor da saúde em geral, o valor orçado para a rubrica Pessoal nos
anos de 1996, 1997 e 1998 representou, respectivamente, 18,37%, 16,78% e
25,91% das despesas totais do setor. Quanto à estrutura do pessoal por
categoria funcional, tem-se observado a manutenção do quantitativo de
técnicos especialistas e a diminuição do pessoal de direção, assessoria e
chefia, bem como do pessoal administrativo, conforme demonstramos na
tabela a seguir.

Recursos Humanos por órgãos e
Entidades do Sistema de Saúde,
Segundo a Categoria Funcional

órgãos Direção! Técnico Adminis
Asses- Especialis trativo

sor	ta
Chefia

Ano 199 199 199 199 199 19
6 7 6	7	6 97

SES	1.0 432 11.0 10.1 3.69 3.
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o

o

E

18	34 23	856
o

FUNE 44 39 123 161 298 29
D	 4
FHEMI 573 599 3.13 3.11 2.88 62
G	 2	8	53
HEMO 120 144 338 411 101 15
MI-	 7
NAS
CARDI	2 2	2	2	1 1
OMI-
NAS
TOTAL 1.7 1.2 14.6 13.8 6.98 4.

	

57 18 29 15	363
5

Fonte: Proposta Orçamentária -
1996/97

Secretaria de Planejamento e
Coordenação Geral

Finalizando, ressaltamos que a aprovação da proposição vem referendar
uma situação de despesas já existente, não havendo, portanto, incremento
de gastos. Na realidade, estes já estão cobertos pelas devidas dotações
orçamentárias.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.478197

no 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 e 2. da Comissão de Administração
Pública.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio. Presidente - Roberto Amaral, relator - João Leite - Antônio

Roberto - Sebastião Navarro Vieira - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.115/97

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autona do Deputado Ermano Batista. o projeto de lei em tela tem por
escopo declarar de utilidade pública a Ação Feminina de Assistência Social
do 120 Batalhão de Policia Militar - AFAS-120 -. com sede no Municipio de
Passos.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno. na forma apresentada, e. agora,
compete a este órgão colegiado. nos termos regimentais. apreciar
conclusivamente a matéria no 2 0 turno.

Fundamentação

E
o
o

o

E
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Em virtude dos objetivos estatutários da AFAS-12 0, não podemos deixar de

reafirmar o nosso entendimento de que é justa e oportuna a proposta de se
lhe conceder o título declaratório de utilidade pública.

Com efeito, constituem finalidades da instituição, conforme prevê o art. 30

do seu estatuto: 1 - desenvolver suas atividades na sede do 12° BPM,
podendo estendê-las ainda às sedes de companhias, pelotões e
destacamentos de área da Unidade; II - instalar e manter estabelecimentos
especializados de assistência à maternidade e à infância ou colaborar para o
seu funcionamento; III - promover a integração social das famílias
desprovidas de recursos, através da educação para o trabalho e do estímulo
ao desenvolvimento das aptidões artesanais; IV - manter bazares em caráter
transitório ou permanente e sem fins lucrativos e realizar promoções visando
à obtenção de fundos; V - desenvolver ações na cidade de Passos, por si
própria ou mediante colaboração de outras entidades que atendam aos seus
propósitos."

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.115/97

no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.127197
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em estudo, do Deputado Gil Pereira, objetiva dar nova

redação ao parágrafo único do art. 10 da Lei n° 12.171, de 3115196.
Aprovado no 10 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, retoma o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 20
turno e de que seja elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
A escola, responsável pela formação dos hábitos sociais da infância e da

juventude, não pode permitir que produtos comprovadamente nocivos à
saúde de seus usuários, como o cigarro e a bebida alcoólica, façam parte do
ambiente escolar.

O parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° 12.171, de 1996, propõe que, em
eventos que tenham por finalidade arrecadar recursos para o custeio de
despesas de formatura dos alunos ou para o financiamento de projetos
pedagógicos da escola, seja liberada a venda de cigarro e bebida alcoólica,
em caráter excepcional.

Essa concessão é justificada pelo fato de a comercialização dos produtos
mencionados propiciar melhores resultados financeiros em eventos
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patrocinados por escolas, devendo, porém, essa
as restrições apresentadas na proposição.

Portanto. a alteração proposta ao parágrafo ú
1996, é compreensível e aceitável, se cumprida
previstos.

181
comercialização respeitar

iico da Lei no 12.171, de
rigorosamente nos termos

Conclusão
Pelos motivos apresentados, somos favoráveis à aprovação, no 2 0 turno,

do Projeto de Lei n° 1.127/97 na forma do vencido em 1 0 turno.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
José Henrique, Presidente e relator - Marco Régis - Gilmar Machado.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.127/97

Altera o parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° 12.171, de 31 de maio de
1996.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O parágrafo único do art. 1 0 da Lei no 12.171, de 31 de maio de

1996, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1'- .......
Parágrafo único - A comercialização dos produtos de que trata este artigo é

permitida em eventos realizados nas dependências da escola, desde que
sejam promovidos com o objetivo de arrecadar recursos para o
financiamento de seus projetos pedagógicos ou para custear despesas com a
formatura de seus alunos.'.

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

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.310197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epígrafe tem

por escopo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Cachoeira Dourada, com sede no Município de
Cachoeira Dourada.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n° 1. cabendo agora
a esta Comissão examinar a matéria no 20 turno, conforme estabelece o
Regimento Interno.

Em cumprimento a disposição regimental, faremos constar na parte final
deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
Por considerarmos de grande relevância as atividades desenvolvidas pela

APAE de Cachoeira Dourada, renovamos o apoio à pretensão de se lhe
outorgar o título declaratório de utilidade pública.
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Com efeito, a entidade em causa cria e mantém estabelecimentos

especializados no tratamento, na educação, na habilitação e na inserção do
excepcional na sociedade, bem como orienta e auxilia seus pais e amigos
quanto aos cuidados que se devem a ele dedicar.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.310/97

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Wilson Trôpia, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.31 0/97

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Cachoeira Dourada. com  sede no Município de
Cachoeira Dourada.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Cachoeira Dourada, com sede no Município de
Cachoeira Dourada.

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

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.318/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
lúna, com sede no Município de Unaí.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma apresentada, cabendo a
este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno,
conforme prevê o Regimento Interno.

Fundamentação
Reiteramos o entendimento de que é oportuna a pretensão de se conceder

título declaratôrio de utilidade pública à Associação Comunitária do Bairro
lúna.

De fato, ela é sociedade civil sem fins lucrativos, com tempo de duração
indeterminado, e tem por objetivo congregar os moradores do Bairro lúna na
busca de soluções para os problemas comuns, mediante a captação de
recursos, junto às autoridades públicas e à iniciativa privada, para a
execução de serviços e a implantação de obras que beneficiem a
comunidade.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.31 8/97
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no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões. 26 de novembro de 1997.
Wilson Trópia. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.319197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto de lei em epígrafe tem

por escopo declarar de utilidade pública a Frente da Cnança e do
Adolescente, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma apresentada, e, agora,
compete a esta Comissão apreciar a matéria em 2 0 turno, em caráter
deliberativo, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 20 de seu estatuto, a Frente da Cnanca e do

Adolescente tem por finalidade desenvolver, gerir e apoiar ações educativas,
produtivas, promocionais, culturais e recreativas, visando ao bem-estar do
menor carente e marginalizado e à sua auto-suficiência.

Ainda de conformidade com o mesmo dispositivo, para a consecução de
suas finalidades, a entidade formulará e implantará programas - em
articulação com quaisquer entidades públicas ou privadas - idealizados em
consonância com as diretrizes da política social definida na Constituição
Federal.

Por tudo isso. renovamos o juizo de que a instituição faz jus ao
recebimento do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.319197

no 21 turno, como formulado inicialmente.
Sala das Comissões. 26 de novembro de 1997.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.327/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o Projeto de Lei n° 1.327/97 visa

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro
Xangrilá - AMABX -. com sede no Município de Ubá.

Aprovado o projeto no 1° turno. com a Emenda n° 1, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria.
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entendemos ser pertinente declarar de utilidade pública a AMABX, tendo em
vista a relevância de seus trabalhos em defesa dos interesses e das
reivindicações da comunidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.327197 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.327197

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do
Bairro Xangnlá - AMABX -, com sede no Município de Ubá.

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

Amigos do Bairro Xangrilá - AMABX -, com sede no Município de Ubá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.351197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa
Senhora de Lourdes, com sede no Município de Mateus Leme.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Conforme foi salientado anteriormente, a mencionada Associação contribui

de maneira efetiva para o desenvolvimento comunitário, buscando auxílio
para resolver questões relativas à infra-estrutura do Bairro Central, de
Mateus Leme.

Em virtude do meritório trabalho que realiza, ratificamos o posicionamento
desta Comissão emitido no 1 0 turno. dizendo que a entidade faz jus à
declaração de utilidade pública ora proposta.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.351197

no 20 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.352197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Paraíso -
ACBP -, com sede no Município de Carmo do Paranaiba.

Aprovado o projeto em 1 0 turno. sem emenda, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 21 turno. nos termos
regimentais.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

entendemos ser pertinente declarar de utilidade pública a entidade
mencionada, tendo em vista a relevância de seus trabalhos para a melhoria
do meio ambiente urbano de Carmo do Paranaíba, adaptando-o aos anseios
da comunidade.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação, no 21 turno, do Projeto de Lei

n° 1.352197 na forma original.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Wilson Trõpia. relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.355197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Federação das Associações de
Diabéticos do Estado de Minas Gerais - FEADEMG -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, sem emenda. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno. nos termos
do art. 104, 1, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A FEADEMG desenvolve relevante trabalho na área da saúde, em

cumprimento do seu elenco estatutário, que estabelece como meta auxiliar
os diabéticos, orientando-os para que possam levar uma vida normal junto a
seus familiares e à sociedade.

Por seu caráter beneficente, ratificamos o posicionamento desta Comissão
emitido no 1 0 turno, considerando-a merecedora do título declaratório de
utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.355197 no 20 turno, na forma onginal.
Sala das Comissões. 26 de novembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.356197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.356197, do Deputado Anderson Adauto, visa a
declarar de utilidade pública a Sociedade Pró-Melhoramento de
Cameirinhos, com sede no Município de Cameinnhos.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, em sua forma onginal, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2 0 turno, em
cumprimento das disposições regimentais.

Fundamentação
A referidade Sociedade, de natureza beneficente e assistencial, trabalha

para melhorar as condições de vida no município onde está situada.
Para o cumprimento de suas finalidades, defende e coordena os interesses

gerais na busca de solução para os problemas de infra-estrutura básica.
Dessa forma, é justo que ela seja declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.356/97

no 2° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.359197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Schettino, o Projeto de Lei n° 1.359197 visa

declarar de utilidade pública o Núcleo Maanaim Comunitário de Apoio aos
Carentes. com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno. na forma proposta, e agora compete
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme prevê o
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade ora examinada é uma sociedade civil beneficente que busca

aliviar o sofrimento dos desamparados pelo atendimento de suas
necessidades vitais.

Assim, pratica a assistência social, buscando elevar a dignidade dessas
pessoas e promover sua integração com a sociedade.

E justo, portanto, que seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.359197
no 20 turno, como formulado inicialmente.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Wilson Trópia, relator.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.361197
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em tela visa a declarar

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

Aprovado o projeto no 1° turno, em sua forma original, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, em
cumpnmento das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade desenvolve atividades de caráter assistencial, visando à

integração do excepcional na sociedade. Para a consecução de seu objetivo,
presta diversos serviços nas áreas de educação, saúde e lazer e, ainda,
realiza trabalho de esclarecimento à comunidade quanto à maneira mais
adequada de auxiliar o portador de deficiência.

Dessa forma, julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do aduzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.361197

no 20 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.363197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por meio da Mensagem n° 215197, o Governador do Estado remeteu a esta

Casa, para apreciação. o Projeto de Lei n° 1.363197, que autoriza o Poder
Executivo a permutar imóvel de propriedade do Estado por outro pertencente
a particular. ambos situados no Município de Conselheiro Lafaiete.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, cabe a esta
:	Comissão emitir parecer sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos

regimentais.
Em anexo. apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentacão
O projeto em questão vem prover a necessária autorização legislativa para

que o Estado efetue permuta de imóvel de sua propriedade por outro
pertencente a particular, ambos situados no Município de Conselheiro
Lafalete.

Com base no que foi decidido anteriormente por esta Comissão,
afirmamos que a proposição em exame não acarreta despesas ou encargos
para o Estado e não causa nenhum impacto na lei orçamentária.
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Vale ainda ressaltar que os imóveis a serem permutados foram avaliados

tecnicamente e a conclusão foi pela equivalência do seu valor venal.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.363197
no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Sala das Comissões. 26 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Marcos Helênio -

Ajalmar Silva - Antônio Júlio - José Braga.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.363197

Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel que especifica por imóvel
de propriedade de José Augusto Duarte Castanheira e outros, localizados no
Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel constituído

pelo lote n° 12 da quadra n° 26, com 360m 2 (trezentos e sessenta metros
quadrados), situado na Rua Leozina Albuquerque, no Município de
Conselheiro Lafaiete, parte da área de 2.160m (dois mil cento e sessenta
metros quadrados), havida pelo Estado por doação do referido município,
registrado sob o n°26.532, a fls. 105 do livro 3-Q do Cartório de Registro de
Imóveis do 1 0 Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete, pelo lote n° 6, da
mesma quadra, com área de 360m (trezentos e sessenta metros
quadrados), de propriedade de José Augusto Duarte Castanheira e outros,
registrado sob o n° 11.828, a fls. 80 do livro 3-J, e matriculado sob o n° M-72,
de 11 de fevereiro de 1976, a fls. 72 do livro 2 do Cartório de Registro de
Imóveis do 1 0 Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete.

Art. 20 - O imóvel recebido em permuta pelo Estado passa a integrar a área
onde está construída a Escola Estadual Prefeito Telésforo Rezende.

Art. 3 0 - A permuta de que trata esta lei se fará sem toma para as partes e
com a interveniêncía do Município de Conselheiro Lafalete.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.366197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1 .366/97, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, objetiva

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de São Francisco de Paula - APAE -, com sede no Município
de São Francisco de Paula.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, em sua forma original, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, em
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cumprimento das disposições regimentais.
Fundamentação

Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria
em pauta, entendemos ser relevante declarar de utilidade pública a APAE de
São Francisco de Paula, tendo em vista a importância de seus serviços, que
visam a promover o desenvolvimento do excepcional e sua integração na
sociedade.

Graças ao seu trabalho, a mencionada entidade vem conseguindo
contornar o problema do portador de deficiência no município onde está
situada.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.366197 no

20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.368197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.368197, do Deputado Ivo José, objetiva declarar de

utilidade pública a Comunidade Espírita Amor e Luz - CEAL -, com sede no
Município de Ipatinga.

A proposição foi aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 1, cabendo a esta
Comissão, regimentalmente apoiada, sobre ela deliberar conclusivamente no
2° turno.

Cabe-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A entidade em análise tem por objetivo promover a divulgação, o estudo e

a prática da doutrina espírita por meio da obra de Allan Kardec e de outras
obras subsidiárias, inclusive o Evangelho de Jesus.

Desenvolvendo programas específicos, a CEAL orienta a criança, o jovem
e o adulto e presta-lhes assistência social.	 --

Merece, dessa forma, ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.368197 no
20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.368197

Declara de utilidade pública a Comunidade Espírita Amor e Luz - CEAL -,
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com sede no Município de Ipatinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Espírita Amor e

Luz - CEAL -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.370197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em análise visa

declarar de utilidade pública o Lar Espírita Maria José Fratari, com sede no
Município de ltuiutaba.

Após ter sido a matéria aprovada no 1 0 turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela no 20 turno, na forma regimental.

Fundamentação
A entidade em análise presta assistência social à comunidade de ltuiutaba.

Ampara crianças em idade pré-escolar, oferecendo-lhes educação,
assistência pedagógica e auxílio espiritual. Possibilita, dessa forma, que seus
pais possam trabalhar para garantir-lhes o sustento e um futuro mais
promissor.

Portanto, é justo que ela seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.370197
no 20 turno, como redigido originalmente.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.371197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila. o projeto de lei em análise

objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Nova Acácia, com
sede no Município de Caxambu.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, sem emenda, e cabe agora a esta
Comissão sobre ela deliberar conclusivamente no 20 turno, na forma
regimental.

Fundamentação
A referida Loja Maçônica tem como base de ação a fraternidade universal

e, ao divulgar idéias humanísticas, colabora para propagar o amor ao
próximo e a harmonia entre as pessoas.

Reconhecemos, portanto, que essa entidade merece o título deciaratório
de utilidade pública.
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Apresentamos, ainda. uma emenda para retificar o nome da entidade.
Conclusão

Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.371197 no
2° turno.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja

Capitular Nova Acácia, com sede no Município de Caxambu.".
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Wilson Trôpia. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.375/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho. o projeto de lei em destaque

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Carrnópolis de Minas, com sede no Município
de Carmópolis de Minas.

Aprovada no 1 0 turno, sem modificação, deve a matéria agora ser
apreciada no 20 turno de deliberação conclusiva, em cumprimento das
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame exerce atividades de caráter assistencial visando à

integração do excepcional na comunidade. Para a consecução de seu
objetivo, realiza diversos serviços nas áreas de educação, saúde e lazer e
esclarece os pais e outros parentes sobre a melhor forma de lidar com os
problemas do excepcional.

Dessa forma, julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.375197

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.382197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em

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

Aprovado o projeto no 1 0 turno. com a Emenda n° i, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
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regimentais.

Em anexo. apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Conforme foi salientado anteriormente, a mencionada Associação vem
cumprindo fielmente o objetivo proposto em seu estatuto, que é o
tratamento, a educação, a habilitação do excepcional e sua integração com a
sociedade.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá
o trabalho que vem sendo realizado, implicando melhoria de vida para os
excepcionais e seus familiares.

Conclusão
Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.382/97 no

20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Bené Guedes, relator.

Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.382197

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Alterosa, com sede no Município de Alterosa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Alterosa, com sede no Município de Alterosa.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.411197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Sociedade de Ação Social João Calvino, com
sede no Município de Contagem.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno,- nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Sociedade de Ação Social João Calvino mantém serviços de assistência

com o objetivo de proporcionar bem-estar às comunidades de baixa renda,
com ênfase no atendimento à infância e à terceira idade.

Ratificamos, por isso, o posicionamento desta Comissão no 1 0 turno,
dizendo que a instituição faz jus à declaração de utilidade pública, em virtude
do meritório trabalho que vem realizando.

Conclusão
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Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.411197 no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Bené Guedes. relator.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.413197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Olinto Godinho. o Projeto de Lei n° 1.413197

objetiva declarar de utilidade pública a Creche da Ilha, com sede no
Município de Governador Valadares.

Aprovado o projeto no 10 turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 21 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A entidade ora examinada desenvolve atividades de fundamental

importância para a comunidade de Governador Valadares, criando e
mantendo estabelecimentos que visam atender à criança e ao adolescente
carentes.

Pelo êxito alcançado pela instituição no desempenho de seu trabalho. justa
e meritória se mostra a iniciativa em declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.41 3/97

no 20 turno. na forma original.
Sala das Comissões. 26 de novembro de 1997.
Bené Guedes, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 25/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 25197. do Governador do Estado, que

dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e dá outras
providências, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n°s 1 e 2 ao
vencido no 1 0 turno.	 -

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 25197
Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - O Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, instituído pelo art. 47

da Constituição do Estado, tem como objetivo a implantação de programas e
projetos e a realização de investimentos relacionados a funções públicas de
interesse comum nas regiões metropolitanas do Estado, segundo as normas
e as condições gerais estabelecidas nesta lei.

§ 1 0 - À Região Metropolitana de Belo Horizonte, de que trata a Lei
Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 1993, corresponde uma subconta
específica do Fundo.

§ 20 - Para cada região metropolitana que vier a ser instituída, será criada
subconta específica do Fundo, nos termos da lei.

Art. 2° - Poderá ser beneficiário do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano o município integrante de região metropolitana legalmente
instituída, na subconta específica, bem como empresa pública estadual ou
municipal.

Parágrafo único - São beneficiários da subconta referente à Região
Metropolitana de Belo Horizonte os municípios mencionados no art. 70 da Lei
Complementar n° 26. de 14 de janeiro de 1993, assim como os seus distritos
que venham a emancipar-se e outros municípios que venham
posteriormente a integrar a Região, nos termos da lei.

Art. 30 - Constituem recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano:
- as dotações que lhe forem consignadas no orçamento anual do Estado,

bem como os créditos adicionais;
II - as dotações orçamentárias ou as transferências da União destinadas ao

Fundo:
III - as transferências de municípios integrantes das regiões metropolitanas

decididas nas assembléias metropolitanas:
IV - as transferências voluntárias de municípios integrantes das regiões

metropolitanas;
V - os produtos de operações de crédito, internas ou externas, contraídas

pelo Estado ou por município integrante de região metropolitana:
VI - os retornos de financiamentos concedidos com recursos do Fundo;
VII - os resultados das aplicações financeiras das disponibilidades

transitórias de caixa;
VIII - as dotações a fundo perdido consignadas ao Fundo por organismos

nacionais ou internacionais, inclusive por organizações não-governamentais;
IX - os auxílios, as subvenções. as dotações e outros recursos.
§ 10 - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento

de amortização e encargos de operação de crédito, interna ou externa,
destinada ao Fundo, que vier a ser contraída pelo Estado, segundo normas
estabelecidas em regulamento.

§ 2° - No caso de operação de crédito contraída por município e destinada
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ao Fundo, poderá ser feita a transferência de recursos do Fundo ao Tesouro
Municipal, para pagamento de amortização e encargos correspondentes à
operação contratada, segundo normas e condições estabelecidas pela
assembléia metropolitana da qual faça parte o município contratante da
operação.

§ 30 - Os recursos mencionados nos incisos 1 a IX terão vinculação
especifica a cada subconta do Fundo. na forma definida em regulamento.

Art. 40 - O Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, de natureza e
individuação contábeis, será rotativo, ressalvado o disposto nos § 1 0 e 20 do
art. 30 , e seus recursos serão aplicados na forma de financiamentos
reembolsáveis e de liberação de recursos sem retomo, em condições
específicas para cada beneficiário, observados os seguintes requisitos:

- o programa, o projeto ou o investimento a ser financiado ou sustentado
financeiramente com recursos do Fundo deverá ser caracterizado como de
interesse comum de cada região metropolitana, nos termos do art. 43 da
Constituição do Estado:

II - o programa, o projeto ou o investimento deverá constar plano plurianual
de investimentos, nos termos dos Planos Diretores Metropolitanos e, na
ausência destes últimos, das diretrizes metropolitanas estabelecidas para as
respectivas regiões;

III - o programa, o projeto ou o investimento deverá ter sido aprovado e
prionzado pela assembléia metropolitana competente;

IV - o beneficiário dos recursos devera comprovar o cumprimento das
exigências legais referentes ao endividamento do setor público, quando
pertinente;

V - o programa, o projeto ou o investimento deverá ser, preferencialmente,
relacionado a:

a) pesquisa ligada a função pública de interesse comum e ao estudo de
seu impacto na qualidade de vida de uma região metropolitana ou do
conjunto delas;

b) financiamento de custos referentes à elaboração de estudo e projeto
vinculado ao Plano Diretor Metropolitano:

c) financiamento da implementação de programa ou projeto constante no
Plano Diretor Metropolitano.

§ 1° - Poderão ser estabelecidos requisitos específicos e diferenciados para
cada uma das subcontas do Fundo, observadas as normas gerais.

§ 20 - Em situação de calamidade pública ou de emergência, o Fundo
poderá liberar recursos sem retomo ou financiar projeto especifico para
municípios atingidos da região metropolitana, conforme normas e condições
estabelecidas em regulamento.

Art. 50 - 0 prazo de duração do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
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é indeterminado, observado o disposto no art. 9 0 da Lei Complementar n° 27,
de 18 de janeiro de 1993.

Parágrafo único - A extinção de subconta do Fundo poderá ocorrer em
caso de extinção da região metropolitana correspondente, hipótese em que a
forma de destinação dos direitos creditórios existentes na subconta extinta
será definida em lei.

Art. 61 - Os financiamentos concedidos e os recursos liberados pelo Fundo
submetem-se às seguintes condições gerais:

- para financiamento reembolsável:
a) o valor do financiamento corresponderá a, no máximo. 70% (setenta por

cento) do valor total do programa, do projeto ou do investimento:
b) o beneficiário deverá providenciar os recursos para contrapartida, que

serão de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do valor total:
c) o prazo de carência será de, no máximo, 36 (trinta e seis) meses, não

podendo exceder a 6 (seis) meses do prazo de conclusão dos investimentos;
d) o prazo de amortização do financiamento será de, no máximo, 96

(noventa e seis) meses e terá início no mês subseqüente ao do término da
carência;

e) os encargos financeiros referentes a juros e atualização monetária serão
estabelecidos em regulamento:

f) a forma e a periodicidade das amortizações referentes ao principal e aos
encargos financeiros serão definidas em regulamento;

g) a exigência de garantias obedecerá ao disposto em normas legais
pertinentes;

h) as penalidades a serem aplicadas nos casos de inadimplência ou de
não-regularidade fiscal serão estabelecidas em regulamento:

li - para liberação de recursos sem retomo:
a) o valor da parcela a ser liberada corresponderá a, no máximo, 50%

(cinqüenta por cento) do valor total do projeto ou do programa;
b) a contrapartida de, no mínimo. 50% (cinqüenta por cento) deverá ser

provida pelo beneficiário;
c) a liberação dos recursos poderá ser feita de uma só vez ou em parcelas,

dependendo da natureza e do cronog rama do programa ou do projeto;
d) as penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento das

condições pactuadas serão estabelecidas em regulamento.
§ 1 0 - O valor do financiamento e da liberação de recursos sem retomo,

bem como o valor da contrapartida, poderão ser alterados na hipótese
prevista no § 20 do art. 4°.

§ 20 - Poderão ser estabelecidas condições específicas e diferenciadas
para cada subconta que integrar o Fundo, observadas as normas gerais.

Art. 70 - 0 Fundo de Desenvolvimento Metropolitano tem como órgão
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gestor a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN - e como agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais - BDMG.

§ 1 0 - As atribuições do órgão gestor e do agente financeiro serão definidas
em regulamento, observado o disposto no art. 4 0 da Lei Complementar n o 27,
de 18 de janeiro de 1993.

§ 20 - O agente financeiro faz jus a remuneração de:
- 2% (dois por cento) ao ano. calculados sobre o saldo devedor reajustado

de cada financiamento e pagos juntamente com os encargos financeiros
mencionados no art. 6 0 , inciso 1, alínea 'e:

II - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor referente à liberação de
recursos sem retomo, a serem descontados das parcelas liberadas.

§ 30 - O órgão gestor e o agente financeiro ficam obrigados a apresentar
relatórios específicos à Secretaria de Estado da Fazenda e às assembléias
metropolitanas, na forma em que forem solicitados.

§ 40 - O BDMG atuará como mandatário do Estado na contratação de
operações de financiamento reembolsável e de recursos sem retorno, com
recursos do Fundo, na cobrança dos créditos concedidos e na definição da
forma de aplicação das disponibilidades transitórias de caixa, nos termos do
art. 60 da Lei Complementar n°27. de 18 de janeiro de 1993, republicada em
5 de novembro de 1996. devendo, para tanto, recorrer às medidas
administrativas e judiciais necessárias.

§ 5° - O agente financeiro poderá transigir, para efeito de acordo, com as
penalidades previstas decorrentes de inadimplemento por parte do
beneficiário, observados os critérios próprios estabelecidos na
regulamentação do Fundo.

Art. 80 - O grupo coordenador do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
é composto pelos seguintes membros:

- 1 (um) representante do órgão gestor;
li - 1 (um) representante do agente financeiro:
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
IV - 1 (um) representante de cada uma das regiões metropolitanas, a ser

indicado em assembléia.
§ 1 0 - A Presidência do grupo coordenador cabe ao representante do órgão

gestor.
§ 20 - As atribuições do grupo coordenador serão definidas em

regulamento, observado o disposto no art. 40 da Lei Complementar n° 27. de
18 de janeiro de 1993.

Art. 90 - Os demonstrativos orçamentários e financeiros do Fundo serão
elaborados conforme o disposto na Lei Federal n° 4.320. de 17 de março de
1964.
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Art. 10 - O Poder Executivo expedirá decreto regulamentando o Fundo.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 788/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 788196, do Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre
a prestação dos serviços públicos de telefonia acessados pelo prefixo 900 e
dá outras providências, foi aprovado no 20 turno. na forma do vencido no 10
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 788196
Dispõe sobre a prestação dos serviços públicos de telefonia acessados

pelo prefixo 900 e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O acesso aos serviços de telefonia oferecidos no Estado, por meio

do prefixo 900, fica condicionado a prévia e expressa autorização do titular
do direito de uso da linha.

Parágrafo único - É de responsabilidade das empresas prestadoras dos
serviços a que se refere este artigo a instalação dos mecanismos
necessários ao bloqueio desses serviços.

Art. 20 - Os serviços classificados pelas concessionárias de serviços
públicos de telecomunicações como de interesse público ou de informações
úteis à comunidade poderão ser prestados sem prévia autorização do titular
do direito de uso da linha e serão bloqueados por sua solicitação.

Art. 30 - Será gratuita a utilização do serviço fornecido em desacordo com
os termos desta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de novembro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.032196
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.032196, do Deputado José Bonifácio, que estabelece
condição para a validade de convênio firmado entre a Polícia Militar do
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Estado de Minas Gerais - PMMG - e os municípios, foi aprovado no 20 turno,
na forma do vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.032196
Estabelece condição para a validade de convênio firmado entre a Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - e os municípios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O convênio ou o instrumento congênere firmado entre a Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - e os municípios, para
construção, reforma ou cessão de prédio visando ao funcionamento ou à
melhoria de serviços policiais, só terá validade se assinado pelo
Comandante-Geral da PMMG ou por Comandante intermediário que tenha
recebido a subdelegação de competência prevista no parágrafo único do art.
1° do Decreto n° 36.885, de 23 de maio de 1995.

Art. 20 - O disposto nesta lei se aplica também a convênio celebrado entre
a PMMG e órgão ou entidade públicos de qualquer esfera de governo ou
entidade da iniciativa privada.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Wilson Trópia. relator - Jorge Hannas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.091197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.091197, da Deputada Maria José Haueisen, que
dispõe sobre a publicação dos atos administrativos que menciona, foi
aprovado no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.091197
Dispõe sobre a publicação dos atos administrativos que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os atos administrativos referentes a celebração de convênio, por

órgão ou entidade da administração direta ou indireta do Estado, no qual
esteja prevista liberação de recursos serão publicados em suplemento
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especial do diário oficial do Estado.

Parágrafo único - O suplemento será editado no 15 0 e no último dia útil de
cada mês, contendo cada edição, respectivamente, as informações
referentes aos convênios assinados na segunda quinzena do mês anterior e
na primeira quinzena do mês em curso.

Art. 20 - A publicação de que trata esta lei conterá:
- o número do convênio;

II - o nome do órgão repassador dos recursos;
III - o valor do convênio;
IV - o objeto do convênio.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua

publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Allton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.166197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.166197, do Deputado João Leite, que autoriza o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-
MG - a retirar vegetação das faixas de domínio de rodovia e dá outras
providências, foi aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.166197
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER-MG - a retirar vegetação das faixas de domínio de rodovia e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG -. ouvido o Instituto Estadual de Florestas - IEF -,
autorizado a retirar, das faixas de domínio de rodovia estadual sob sua
administração, a vegetação que represente risco de acidente para
condutores e passageiros de veículos automotores.

§ 1 0 - A retirada da vegetação nos termos deste artigo será feita de acordo
com as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM.

§ 2° - A implantação e a retirada de vegetação nas faixas de domínio de
rodovia obedecerão a critérios técnicos de segurança no trânsito.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n°

4.734, de 2 de maio de 1968.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Wilson Trópia, relator - Jorge Hannas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.248197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 1.248197, do Deputado Ronaldo Vasconceltos, que
declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Igreja de São João
Batista, com sede no Município de Barão de Cocais, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 . do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.248197
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Igreja de São

João Batista. com sede no Município de Barão de Cocais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 11 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais da

Igreja de São João Batista, com sede no Município de Barão de Cocais.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodngues, Presidente - Wilson Pires, relator - Jorge Hannas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.252197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.252197. do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
declara de utilidade pública a Associação Feminina dos Moradores do
Conjunto Jatobá IV, com sede no Município de Belo Horizonte. foi aprovado
nos turnos regimentais. sem emenda,	 -

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.252/97
Declara de utilidade pública a Associação Feminina dos Moradores do

Conjunto Jatobá IV, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina dos

Moradores do Conjunto Jatobá IV, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Wilson Trópia. relator - Jorge Hannas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.270197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.270197. do Deputado Ronaldo Vasconceilos, que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de
Quilombo - ASCODIQ -, com sede no Município de Sabinópolis, foi aprovado
no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.270/97
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de

Quilombo - ASCODIQ -, com sede no Município de Sabinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Distrito de Quilombo - ASCODIQ -, com sede no Município de Sabinópolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Wilson Trôpia. relator - Jorge Hannas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.275197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.275197, do Deputado Ronaldo Vasconceilos, que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do
Bairro José Adão de Camargos e Adjacências, com sede no Município de
Iguatama, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 . do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.275197
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do

Bairro José Adão de Camargos e Adjacências, com sede no Município de
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Iguatama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro José Adão de Camargos e Adjacências, com sede no
Município de Iguatama.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues. Presidente - Wilson Trópia, relator - Jorge Hannas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.281197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.281197. do Deputado Arnaldo Canarinho, que declara
de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora da Conceição da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Jabuticatubas. foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 . do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.281/97
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora da

Conceição da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Jabuticatubas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular Nossa

Senhora da Conceição da Sociedade de São Vicente de Paulo. com sede no
Município de Jabuticatubas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues. Presidente - Jorge Hannas. relator - WilsonTrópia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.302/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1 .302/97, do Deputado Geraldo Rezende, que declara
de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Campina Verde -, com sede no Município de Campina Verde, foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270. §
1°, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,

que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.302/97

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Campina Verde -, com sede no Município de
Campina Verde.

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

dos Excepcionais - APAE de Campina Verde -, com sede no Município de
Campina Verde.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Jorge Hannas, relator - Wilson Trópia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.303197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1 .303/97, do Deputado Ronaldo Vasconceilos, que
declara de utilidade pública a Associação Fraternal Amigos do Menor -
AFAM -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 1 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.303/97
Declara de utilidade pública a Associação Fraternal Amigos do Menor -

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

do Menor - AFAM -. com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Dirnas Rodrigues, Presidente - Jorge Hannas, relator - Wilson Trópia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.306/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.306197, do Deputado Wanderley Ávila, que declara

de utilidade pública a Loja Maçônica Luz do Universo n° 139, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
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emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
l, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.306197
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Luz do Universo n o 139, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Luz do

Universo n° 139, com sede no Município de Belo Horizonte.
Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Jorge Hannas. relator - Wilson Trópia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.400197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1 .400/97, do Governador do Estado, que modifica a Lei

n° 7.164, de 19112/77, a qual altera a legislação tributária e reorganiza o
Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno
único na forma do Substitutivo n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.400/97
Modifica a Lei n° 7.164. de 19 de dezembro de 1977, que altera a

legislação tributária e reorganiza o Conselho de Contribuintes do Estado de
Minas Gerais.	 --

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os dispositivos da Lei n° 7.164. de 19 de dezembro de 1977, a

seguir especificados passam a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 1 0 - A tramitação e o julgamento de processo tributário administrativo,

bem como a estrutura e a composição do Conselho de Contribuintes do
Estado de Minas Gerais são disciplinados por esta lei.

Parágrafo único - A tramitação e o julgamento de processo tributário
administrativo poderão ser diferenciados, observados os critérios e a forma
previstos em regulamento, em razão do menor valor do crédito tributário ou
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da menor complexidade da matéria discutida, hipóteses em que o
procedimento será denominado rito sumário e se regerá pelos princípios de
celeridade e economia processuais.

Art. 40 - São atribuições do Auditor Fiscal o saneamento, a instrução, o
parecer de mérito e o julgamento de questões que não envolvam o mérito de
exigência tributária, sem prejuízo de outras que lhe forem conferidas.

§ 1 0 - As atribuições de saneamento, instrução e parecer de mérito não
serão exercidas pela Auditoria Fiscal na fase de impugnação de processo
tributário administrativo submetido ao rito sumário.

§ 20 - E permitida a especialização de função no exercício de auditoria
fiscal, bem como a delegação de suas atribuições a autoridade fazendána
regional.

Art. 90 - A impugnação e a reclamação mencionadas no artigo anterior
serão dirigidas ao Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais e,
conforme dispuser o regulamento. serão entregues na repartição fazendária
ou remetidas por via postal.

§ 10 - A impugnação será apresentada no prazo de 30 (trinta) dias contados
da intimação do ato ou do procedimento administrativo que lhe der origem.

§ 20 - A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito
tributário.

§ 30 - A reclamação será apresentada no prazo de 10 (dez) dias contados
da intimação do ato ou do procedimento administrativo que lhe der origem.

§ 40 - A reclamação será anexada ao processo, com os documentos
comprobatónos, e remetida ao Conselho de Contribuintes do Estado de
Minas Gerais para julgamento.

Art. 12 - O processo tributário administrativo recebido no Conselho de
Contribuintes do Estado de Minas Gerais será registrado no protocolo até o
primeiro dia útil seguinte à sua entrada, cabendo à Secretaria do Conselho
saneá-lo previamente e ordená-lo para inclusão em pauta de julgamento, no
caso de processo sujeito ao rito sumário, ou para distribuição ao Auditor
Fiscal, nos demais casos.

Art. 13- ......
- proferirá despacho no prazo de 30 (trinta) dias contados do seu

recebimento, se outro prazo não fixar o regulamento:

§ 20 - Excetuados os casos de processo submetido ao rito sumário, as
diligências, os despachos interlocutórios e as perícias. ainda que deliberados
em sessão de julgamento, serão cumpridos sob a direção de Auditor Fiscal,
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que se pronunciará sobre seu resultado. bem como sobre documento juntado
aos autos.

§ 30 - A prova pericial será realizada quando defendo o pedido do
requerente ou quando determinada de ofício, e o regulamento disporá sobre
a forma e o prazo para a apresentação de quesitos, bem como sobre a
indicação de assistente técnico e a designação de perito.

§ 6° - As partes poderão apresentar parecer elaborado por assistente
técnico legalmente habilitado, em prazo igual ao concedido ao perito
designado.

Art. 15- ......
§ 1 0 - A pauta de julgamento da Câmara será publicada com a

antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis contados da realização da
sessão, tendo vista dos autos, nos prazos previstos no regulamento, o sujeito
passivo, o Procurador da Fazenda Estadual, o relator e o revisor.

Art. 17 - Das decisões das sessões de julgamento cabem os seguintes
recursos, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação:

- pedido de reconsideração à própria Câmara de Julgamento, desde que
não seja admissível o recurso de revisão, quando atendidas,
cumulativamente, as seguintes condições:

a) o julgamento anterior não tenha apreciado matéria, de fato ou de direito,
expressamente suscitada na impugnação, ficando o pedido adstrito a esta
circunstância:

b) a decisão recorrida não tenha sido tomada por unanimidade;
c) o pedido se refira a processo não submetido ao rito sumário:
II - recurso de revisão para a Câmara Superior, quando, observadas as

ressalvas previstas no § 3 0 deste artigo, qualquer das decisões da Câmara
resultar de voto de qualidade proferido pelo seu Presidente;

III - recurso de revista para a Câmara Superior, desde que não caiba
recurso de revisão, quando atendidas, cumulativamente, as seguintes
condições:

a) a decisão recorrida seja divergente, quanto à aplicação da legislação
tributária, de outra proferida por câmara do Conselho de Contribuintes do
Estado de Minas Gerais:

b) o recurso seja relativo a processo não submetido ao rito sumário:
IV - recurso extraordinário para o Secretário de Estado da Fazenda,

quando a decisão da Câmara Supenor resultar de voto de qualidade
desfavorável à Fazenda Pública Estadual.

§ 1 0 - Será liminarmente indeferido pelo Auditor Fiscal o pedido de
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reconsideração interposto sem a observância do disposto nas alíneas "b' ou
"c" do inciso 1 deste artigo.

§ 20 O disposto no parágrafo anterior aplica-se ao recurso de revista
interposto sem a observância do disposto na alínea b" do inciso III deste
artigo.

§ 30 - Não ensejará recurso de revisão ou de oficio a decisão tomada pelo
voto de qualidade, relativa a:

1 - questão preliminar;
2 - concessão de dedução de parcela escriturada ou paga após a ação

fiscal.
§ 40 - Quando houver decisão por voto de qualidade, independentemente

da matéria por ele decidida e observadas as ressalvas contidas no parágrafo
anterior, o único recurso que caberá às partes será o de revisão, ainda que
preenchidos os pressupostos de cabimento para os demais.

§ 5° - O recurso de revisão devolverá à Câmara Superior o conhecimento
de toda a matéria nele versada.

§ 60 - O recurso de revista devolverá á Câmara Superior apenas o
conhecimento da matéria objeto da divergência.

§ 70 - O recurso extraordinário devolverá ao Secretário de Estado da
Fazenda apenas o conhecimento da matéria decidida pelo voto de
qualidade.

§ 50 - Observadas as ressalvas previstas no parágrafo seguinte, na
hipótese de decisão da Câmara de Julgamento resultante de voto de
qualidade do Presidente, desfavorável à Fazenda Pública, toda a matéria
cuja decisão tenha sido contrária à Fazenda Pública, inclusive aquela não
decidida pelo voto de qualidade, será reexaminada, de ofício, pela Câmara
Superior.

§ 90 - Não ensejará o recurso de ofício previsto no parágrafo anterior a
decisão pelo voto de qualidade que versar sobre questão preliminar ou sobre
a concessão de dedução de parcela escriturada ou paga após ação fiscal.

Art. 19 - O pedido de reconsideração, quando liminarmente indeferido ou
quando não conhecido, não interrompe o prazo para interposição de recurso
de revista.

Art. 20 - O recurso, se admitido, terá os efeitos suspensivo e devolutivo,
observando-se o disposto nos § 50 a 5 0 do art. 17.

Parágrafo único - Recorrendo a Fazenda Pública Estadual das decisões
das Câmaras de Julgamento ou da Câmara Superior, o recorrido será
intimado, por via postal, a apresentar suas contra-razões, se o desejar, no
prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação.
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Art. 22 - O recurso de revista que não atenda à exigência contida no § 10

do art. 18 será declarado deserto.

Art. 25 - São irrecorríveis, na esfera administrativa:
- o indeferimento liminar de pedido de reconsideração ou de recurso de

revista;
li - a decisão de Câmara de Julgamento que:
a) resolver incidente processual;
b) negar provimento ao recurso previsto no § 1 0 do art. 14 desta lei;
c) julgar questão prejudicial de conhecimento de pedido de reconsideração;
d) julgar o mérito de pedido de reconsideração contra a parte requerente,

salvo se cabível recurso de revisão ou de revista;
III - a decisão da Câmara Superior que julgar o mérito da questão ou de

questão prejudicial de conhecimento, em grau de recurso de revisão, de
oficio ou de revista, salvo se cabível recurso extraordinário:

IV - a decisão do Secretário de Estado da Fazenda:
a) sobre relevação de intempestividade;
b) em grau de recurso extraordinário.

Art. 27 - ......
Parágrafo único - Entendendo a Câmara assistir à parte direito quanto ao

mérito da questão, a intempestividade poderá ser relevada pelo Secretário
de Estado da Fazenda ou por autoridade por ele indicada, à vista de
representação fundamentada..

Ari. 20 - O art. 80 da Lei n° 7.164, de 19 de dezembro de 1977, fica
acrescido do seguinte § 30:

Art. 8 0 - ......
§ 30 - O pedido de parcelamento ou de relevação de multa por

descumpnmento de obrigação acessória, bem como o pagamento de crédito
tributário por meio de cheque sem a suficiente provisão de fundos em poder
do sacado ou cujo pagamento seja frustrado por circunstância diversa que
impeça o recebimento de seu valor, implicam o reconhecimento do crédito
tributário, excluem a possibilidade de apresentação de impugnação e
importam na desistência de impugnação ou de recurso já interpostos.'.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de
30 (trinta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data de sua publicação.

Parágrafo único - As modificações introduzidas na Lei n° 7.164, de 19 de
dezembro de 1977. aplicar-se-ão aos processos em curso a partir de sua
vigência. preservados os atos processuais até então praticados.
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Art. 5 0 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o item 4

do § 1 0 do art. 80 e o art. 21 da Lei n° 7.164, de 19 de dezembro de 1977.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Wílson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AlIton Vilela.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N°2 AO PROJETO DE LEI N°
1.31 7/97

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.31 7/97, de autoria do Deputado Arnaldo Penna, tem
por objetivo alterar o § 1 0 do art. 40 da Lei n° 12.428, de 27112196, que trata
da distribuição da parcela do ICMS pertencente aos municípios.

Atendendo a requerimento do autor, o projeto tramita em regime de
urgência e foi apreciado em reunião conjunta das Comissões de Constituição
e Justiça, de Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, às quais foi distribuído.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto. A seguir,
esta Comissão opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que
amplia o objetivo inicial do projeto, ao propor a revogação de todo o art. 40
da Lei n° 12.428, de 27112196. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado por esta Comissão.

Durante a discussão, em Plenário, no dia 17/9/97, o Deputado Gilmar
Machado apresentou o Substitutivo n° 2, retomando o processo a esta
Comissão, que deverá pronunciar-se a respeito da nova proposição.

Passamos, a seguir, a fundamentar nosso parecer sobre o Substitutivo no

Fundamentação
O Projeto de Lei n° i .317/97, na sua forma original, dá nova redação ao §

1 0 do art. 4 0 da Lei n° 12.428, de 1996, a chamada "Lei Robin Hood li', que
vincula o recebimento da cota mínima pelos municípios mineiros à cobrança
de impostos da órbita municipal, notadamente o IPTU e o !SS.

O valor da cota mínima é distribuído em partes iguais a cada um dos
municípios mineiros, correspondendo a 5,5% (cinco e meio por cento) do
montante da parcela do ICMS relativa aos 853 municípios do Estado.

O projeto, na sua forma original, objetiva prorrogar até 1 0/1/99 o início
efetivo da aplicação do critério, permitindo aos municípios, principalmente
àqueles recém-criados pelas Leis n° 12.030 e n° 12.050, de dezembro de
1995, a regulamentação e a atualização da cobrança do IPTU e do ISS,
editando seus Códigos Tributários ou promovendo as alterações necessárias
na legislação.
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Já o Substitutivo n o 1, apresentado por esta Comissão e aprovado pela
Comísão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, simplesmente revoga o
art. 4° como um todo, eliminando do texto da "Lei Robin Hood II" a exigência
de cobrança do IPTU e do ISS pelos municípios para recebimento da cota
mínima.

O Substitutivo n o 2, em exame, tem dois propósitos: primeiro, o de
restabelecer o texto original do projeto. ao recompor a redação do § 1 0 do
art. 40 da Lei no 12.428. de 1996, mantendo a regra de que o disposto no
"caput" do citado artigo só passaria a produzir efeitos a partir de 1 011199: e,
segundo. o de dar nova redação ao § 30 do mesmo dispositivo, ampliando os
seus efeitos, sob a forma de concessão de incentivos fiscais, também às
atividades em que se fizer "uso da isenção como mecanismo de prática de
eqüidade e da justiça social, fiscal e tributária'.

Parece-nos, todavia, que a matéria objeto do Substitutivo n° 2 seria de
difícil aplicação prática, o que nos levou a propor como solução alternativa,
para que o município possa participar do rateio da cota única, que ele possua
ou venha a editar a sua própria legislação tributária.

Com o intuito, ainda, de aprimorar o texto e de forma a tomar mais prática
a aplicação das Leis no 12.040, de 1995, e n° 12.428, de 1996, julgamos
necessárias algumas alterações procedimentais quanto aos critérios
"educação", "patrimônio cultural". "receita própria", "saúde" e "produção de
alimentos", constantes nas citadas leis, motivo pelo qual indicaremos a
seguir os pontos que necessitam ser modificados.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 2 e pela

aprovação do Projeto de Lei n° 1.317197 na forma do Substitutivo n°3, que a
seguir apresentamos, ficando prejudicado o Substitutivo n° i.

SUBSTITUTIVO N° 3
Altera dispositivos da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995, e da Lei

n° 12.428. de 27 de dezembro de 1996. que tratam da distribuição da parcela
:	do ICMS pertencente aos municípios.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os incisos V, Vil e X do art. 1 0 da Lei n° 12.040, de 28 de

dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art.1°- ......
V - educação: relação entre o total de alunos atendidos, inclusive os alunos

da pré-escola, e a capacidade mínima de atendimento pelo município,
publicada pela Secretaria de Estado da Educação no órgão oficial do Estado,
com base nos dados relativos ao ano civil imediatamente anterior, calculada
de acordo com o Anexo li desta lei, observado o disposto no § 1 0. e a vigorar
a partir do terceiro trimestre do ano de apuração;
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Vil - patrimônio cultural: relação percentual entre o índice de patrimônio
cultural do município e o somatório dos índices para todos os municípios,
fornecido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA -

da Secretaria de Estado da Cultura, que fará publicar a cada semestre civil,
no órgão oficial do Estado, os dados apurados, que vigorarão no semestre
subseqüente, observado o disposto no Anexo III desta lei;

X - receita própria: relação percentual entre a receita própria do município
oriunda de tributos de sua competência e as transferências de recursos
federais e estaduais recebidas pelo município, calculada com base nos
dados relativos ao ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal
de Contas do Estado, a vigorar a partir do terceiro trimestre do ano de
apuração.".

Art. 20 - O art. 1 0 da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995, fica
acrescido do seguinte § 60."

"Art. 1°- ......
§ 60 - Para o primeiro semestre de 1998, no tocante â aplicação do critério

de que trata o inciso VII deste artigo, prevalecerão as relações utilizadas em
dezembro de 1997.".

Art. 30 - As alíneas "a" e "b' do inciso IX do art. 1 0 da Lei n° 12.040, de 28
de dezembro de 1995, a ele acrescidas pelo art. 3 0 da Lei n° 12.428, de 27
de dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1°-
IX -
a) um valor de incentivo para os municípios que desenvolverem e

mantiverem em funcionamento programas específicos voltados para o
atendimento à saúde das famílias, mediante comprovação, junto à
Secretaria de Estado da Saúde, limitado a 67% (sessenta e sete por cento)
do percentual relativo à saúde previsto no Anexo 1, que serão distribuídos e
ponderados conforme a população efetivamente atendida;

b) encerrada a distribuição conforme a alínea "a" deste inciso, o saldo
remanescente dos recursos alocados para essa variável será distribuído,
tendo em vista a relação entre os gastos de saúde "per capita" do município
e o somatório de gastos com saúde "per capita" de todos os municípios do
Estado, calculada com base nos dados relativos ao ano civil imediatamente
anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado, a vigorar no último
semestre do ano de apuração;".

Art. 40 - A alínea "d' do inciso VI do art. 1 0 da Lei n° 12.040, de 28 de
dezembro de 1995. com a redação dada pelo art. 3 0 da Lei n° 12.428, de 27
de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 1h-......
VI -.......
d) parcela de 10% (dez por cento) do total a ser distribuído aos municípios

que possuam, na estrutura organizacional da Prefeitura, órgão de apoio ao
desenvolvimento agropecuário, e que tenham criado, por lei municipal, o
Conselho de Desenvolvimento Agropecuário, respeitada a mesma relação
percentual estabelecida na alínea "b" deste inciso:.

Obs: Está faltando o caput" do art. 50.
Art. 50 - O 'caput" e o § 1 0 do art. 411 da Lei n° 12.428, de 27/12196, passam

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 40 - Farão jus a participação pelo critério da cota mínima, fixado no

inciso XI do art. 1 0 da Lei n° 12.040. de 28 de dezembro de 1995, os
municípios que possuam legislação tributária ou que venham a editá-la.

§ 1 0 - O disposto no "caput" deste artigo produzirá efeitos a partir de 1 0 de
janeiro de 1999.'.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1 0 de agosto de 1997 quanto ao disposto no art. 40.

Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 3 0 do
art. 40 da Lei n° 12.428. de 27 de dezembro de 1996.

Sala das Comissões. 27 de novembro de 1997.
José Henrique, Presidente - José Braga - José Militão.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.381197
Mesa da Assembléia

Relatório
Por meio do requerimento em epígrafe, a Comissão de Administração

Pública solicita à Presidência desta Casa seja enviado ofício ao Secretário
do Trabalho, da Ação Social, da Criança e do Adolescente, solicitando
informações sobre questões referentes ao auxílio-creche concedido aos
servidores dessa Secretaria.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 25110197 e a seguir
encaminhada à Mesa da Assembléia, a quem compete privativamente, nos
termos regimentais, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O controle dos atos do Poder Executivo é atribuição conferida

constitucionalmente ao Poder Legislativo e consiste na verificação da
legalidade, da legitimidade e da economicidade dos atos contábeis,
financeiros, orçamentános, operacionais e patrimoniais da administração
pública. A fiscalização e o controle têm como pressuposto básico o respeito
à autonomia dos Poderes do Estado e devem ser exercidos rigorosamente
dentro dos parâmetros constitucionais, para não ficar caracterizado ato de
ingerência.
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Cumpre-nos salientar que algumas indagações consubstanciadas no

requerimento dizem respeito a assuntos internos da Secretaria do Trabalho,
da Ação Social, da Criança e do Adolescente e de sua associação de
servidores, cujo controle escapa às competências constitucionais atribuídas a
este Poder. Salientamos ainda que, se não for constatado que determinada
instituição esteja agindo em flagrante desrespeito à lei ou contrariando o
interesse público, esta Casa não pode nem deve escapar dos lindes de suas
competências constitucionais. sob pena de violar a autonomia de que
dispõem essas entidades.

Dessa forma, acreditamos que o inquirido pelo nobre parlamentar deve
ater-se apenas às questões relativas à Secretaria, pelo que apresentamos
substitutivo à matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.381/97 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Administração Pública solicita a V. Exa. que encaminhe
ofício ao Secretário de Estado do Trabalho, da Ação Social, da Criança e do
Adolescente, solicitando-lhe encaminhar a esta Casa informações sobre o
valor que é repassado à associação de servidores - ASSETASCAD -
referente ao auxílio-creche e quais os critérios adotados para a sua
concessão.

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia. 25 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Ivo José - Dilzon

Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2388/97

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o requerimento em epígrafe tem
por objetivo o envio de ofício ao Secretário da Fazenda, solicitando
informações relativas ao fluxo de caixa do Estado nos dois últimos meses,
bem como aos motivos pelos quais o pagamento dos servidores públicos
estaduais tem sido efetuado com atraso.

Publicada em 31110197, foi a proposição encaminhada a esta Comissão
Executiva para receber parecer. nos termos regimentais.

Fundamentação
A Constituição do Estado, no art. 62. inciso XXXI, situa na competência

privativa da Assembléia Legislativa a fiscalização e o controle dos atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 0 art. 74 do mesmo
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Diploma Legal delineia a abrangência do controle externo, que consiste na
verificação da legalidade, da legitimidade e da economicidade dos atos
contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais da
administração pública. Um dos instrumentos dessa ação fiscalizadora é o
pedido de informações a autoridades estaduais por intermédio da Mesa da
Assembléia, mediante requerimento.

A proposição em exame está, portanto, em consonância com os
dispositivos constitucionais e regimentais que disciplinam a matéria.

Com relação ao mérito da matéria, devemos salientar que a Carta mineira
estabelece que o Poder Executivo deve publicar, mensalmente, no órgão
oficial, os principais indicadores de ordem orçamentária. Em seu art. 74, §
30, ela prescreve a publicação mensal do resumo do demonstrativo das
despesas orçamentárias executadas no período. No art. 151 determina a
divulgação, até o último dia do mês subseqüente ao da arrecadação, do
montante de cada um dos tributos arrecadados e dos recursos recebidos e
transferidos, bem como da discriminação da entrega dos valores de origem
tributária. No art. 157, § 40, estatui que a publicação dos balancetes mensais
de execução orçamentária deve realizar-se até o dia 30 do mês subseqüente
ao da competência. Tais disposições são reafirmadas pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias, que dispõe sobre a publicação, até o 20 0 dia do mês
subseqüente ao trimestre vencido, do demonstrativo da despesa com
servidores realizada no trimestre anterior.

Conquanto não tenha sido possível, até o momento, a publicação
tempestiva desses dados, a Secretaria da Fazenda deve dispor da quase
totalidade das informações requeridas. O fornecimento de dados, ainda que
parciais, dotará a Assembléia Legislativa de subsídios que informem a sua
ação fiscalizadora, o que nos leva a considerar conveniente e oportuno o
pedido de informação em análise.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.388197 na forma proposta.
EI
	

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 25 de novembro de 1997.
o

Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Geraldo Rezende - Dilzon
Meio - Maria Olivia.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS
ATA DA 2228 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19111197

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2° Parte (Ordem do

Dia): Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão,
em turno único, do Projeto de Lei n° 1.419197; discursos dos Deputados
Adelmo Carneiro Leão e Raul Lima Neto; questão de ordem; encerramento
da discussão - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 1.400197;
emissão de parecer; encerramento da discussão; questão de ordem -
Encerramento.

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olívia - Adelmo
Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar
da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Benê Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Marcos Helênio - Maun Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9h14mn, a lista de

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

1° Parte
Ata

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do

Projeto de Lei n° 1.419197. do Governador do Estado, que autoriza a doação
de imóvel à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e extingue a
Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira perderam
prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Carlos
Pimenta emitiu parecer pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário,
voltou o projeto às Comissões de Saúde e Ação Social e de Administração
Pública, que deixaram de opinar, em razão de ter-se esgotado o prazo de
apreciação do projeto pela Assembléia, nos termos do art. 208. § 1°, do
Regimento Interno. Designado relator em Plenário, o Deputado Ajalmar Silva
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 3 a 5, apresentadas

em Plenário, e pela rejeição do Substitutivo n° 1 e das Emendas n os 1 e 2,
também apresentados em Plenário. Continua em discussão o projeto. Para
discuti-lo, com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, inicialmente. se for possível, gostaria de solicitar um
esclarecimento à Mesa. Há duas semanas, encaminhamos uma questão de
ordem solicitando informações relativas ao valor de desapropriação da área
que pertencia à Santa Casa de Misericórdia, em 1988. A Mesa já tem essa
informação?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que já
recomendou o levantamento dos valores e que no momento oportuno os
fornecerá a V. Exa.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero chamar a atenção de todos
para as determinações constitucionais e legais do nosso Estado em relação à
saúde. A Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica da
Saúde - Lei n° 8.080 - determinam que a saúde é dever do Estado e direito
de cidadania: que a responsabilidade pelo cuidado com a saúde ê,
primeiramente. do Estado; que a iniciativa privada tem uma ação
complementar e subsidiária no atendimento à saúde. Quero chamar a
atenção, ainda, para o fato de que o Governo de Minas Gerais e o Governo
Federal têm feito discursos dizendo que deveriam renunciar às atividades
lucrativas e empresariais para assumir, cada vez mais, com mais
intensidade e responsabilidade, suas ações na área das políticas sociais de
segurança pública, educação e saúde. Se o Governo tem realmente esse
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compromisso, não há sentido, neste momento, em tomar uma parte de seu
patrimônio e doá-la à iniciativa privada. Esta é a primeira consideração que
quero fazer.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero aproveitar a oportunidade para
analisar a proposta do Governo do Estado em relação à transferência do
CARDIOMINAS para a Santa Casa. Vou ler a mensagem do Governador e a
justificação da proposta, para depois refletirmos sobre ela. O Governador do
Estado encaminhou à Assembléia Legislativa do Estado a Mensagem n°
219197, que trata desse assunto, no dia 2419197. Essa mensagem propõe que
o projeto seja analisado em regime de urgência.

Antes de ler essa proposição, quero chamar a atenção para um fato que
considero grave. A doação do CARDIOMINAS é a doação de um patrimônio
significativo do Estado. No meu entendimento, essa questão deveria ser
analisada e debatida criteriosa mente. Todos os parlamentares desta
Assembléia Legislativa deveriam estar envolvidos nessa discussão. Trata-se
de uma questão séria. Lamentavelmente, a Assembléia Legislativa, num
jogo tático de governo, deixou de cumprir aqui o que é a sua
responsabilidade maior. Deixou de discutir essa proposta. Logo que fizemos
a reunião conjunta das Comissões de Saúde, de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, tive a oportunidade de encaminhar
um requerimento, que foi aprovado, para o Ministério Público, já que ele está
envolvido no caso CARDIOMINAS, juntamente com as diferentes
Secretarias de Governo e organismos não governamentais, para debatermos
a questão do CARDIOMINAS.

Infelizmente, não houve sensibilidade por parte do Governo e dos
governistas no sentido de aprofundar o debate sobre essa questão. Trata-se
de uma renúncia grave por parte da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Renunciar ao debate é se aproximar cada vez mais do que
condenamos no passado - atitudes autoritárias, ditatoriais. Essa é outra
consideração que quero fazer nesta Casa. As ditaduras têm muitas formas
de se manifestar. Num passado recente, vimos que a ditadura militar foi
profundamente nefasta no que se refere aos interesses do Estado e ao
desenvolvimento desta Nação. Mas quero dizer às Sras. e aos Srs.
Deputados que qualquer forma de ditadura é perversa. Talvez mais grave
seja a ditadura que se mantém pela omissão do debate. A atuação
lamentável do Governo de Minas Gerais em relação a suas questões
fundamentais é uma forma autoritária que está se expressando através da
ditadura da omissão.

Agora vou colocar a questão importante da proposta do Governo. O
Governador encaminhou a mensagem dizendo o seguinte: "Sr. Presidente,
tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para ser submetido ao exame e



rÃ
219 1

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso,
que extingue a Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais -
CARDIOMINAS - e autoriza a doação de seu patrimônio imobiliário à Santa
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte". Tenho a impressão de que a Santa
Casa não é mais de misericórdia. Atualmente, ela desenvolve no seu interior
um plano de saúde. Lamento que o Deputado Marco Régis venha aqui
defender a transferência do patrimônio para a Santa Casa e condenar os
planos de saúde, como se as coisas fossem diferentes. Hoje o que rege a
ação da Santa Casa é o seu plano de saúde.

AS medidas previstas no projeto decorrem de exaustiva análise efetuada
pelas áreas próprias do Governo, cujas ponderadas conclusões recomendam
a extinção daquela fundação. Gostaria que essas exaustivas análises fossem
debatidas aqui nesta Casa. Quantas são? Onde estão? Com quem estão?
Quem as fez?

De fato, a obra projetada, pela sua dimensão. esbarra em obstáculo
intransponivel, uma vez que o Estado não dispõe de recursos que
assegurem a sua conclusão em tempo razoável. Os investimentos já
realizados, e não são poucos, aconselham a ação rápida, para que o
CARDIOMINAS não passe a integrar o rol das obras inacabadas, com
vultosos prejuízos a toda a comunidade. Quais as atitudes do Governo para
combater os vultosos prejuízos ocorridos até o momento?

A Santa Casa de Misericórdia do Estado é o maior centro hospitalar do
Estado. Vou repetir, para que todos prestam atenção. A Santa Casa de
Misericórdia, maior centro hospitalar do Estado, dispõe-se a assumir a
conclusão das obras, com pleno atendimento dos requisitos de eficiência e
confiabilidade que caracterizam a sua centenária experiência na prestação
de serviços de saúde aos mineiros.

Assim. com essas providências, estou certo de que a nossa população
passará a contar com mais um hospital de qualidade, gerenciado por
entidade filantrópica.

Para maiores esclarecimentos aos Deputados, faço juntar essa exposição
de motivos que me foi encaminhada pela Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral. Só tenho aqui essa exposição de
motivos. Os estudos exaustivos não foram encaminhados a esta Assembléia.

Solicitando a V. Exa. que atribua ao projeto o regime de tramitação a que
se refere o art. 69 da Constituição do Estado, sirvo-me da oportunidade para
reiterar-lhe o meu especial apreço e distinta consideração". Esse artigo
determina o regime de urgência.

Agora, vem o projeto em si, que estabelece a transferência para a Santa
Casa e extingue o CARDIOMINAS.

Vamos ouvir a justificativa do Governo. Em 7111/88, no Decreto n° 28.893,
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o Governo do Estado de Minas Gerais desapropriou os lotes de terreno
compreendidos entre a Avenida dos Andradas, Rua Ceará, Rua Piauí e Rua
Domingos Vieira, integrantes do Quarteirão 32 da 13 a Seção Urbana, no
Bairro Santa Efigênia. E a desapropriação da área que antes pertencia à
Santa Casa. Quero chamar a atenção do Presidente e dos Deputados desta
Casa para uma questão que considero grave e que tem ocorrido
sistematicamente aqui. Se quisermos construir um regime verdadeiramente
democrático, é fundamental que as informações possam chegar até nós com
mais agilidade. Isso está ocorrendo de maneira indevida, inadequada,
inaceitável. As informações demoram demais a chegar a esta Casa. Sem
elas, toma-se difícil a nossa atuação na ação fiscalizatóna do Governo, na
intervenção e elaboração das leis e na nossa função parlamentar.

E um decreto, um projeto, um processo de desapropriação que ocorreu em
1988, que tem endereço certo, que a Assembléia Legislativa e nós
conhecemos. Mas acontece que não conseguimos as informações com a
agilidade devida.

Até hoje, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais não conseguiu oferecer
a nós e à população o valor da desapropnação, solicitado em questão de
ordem aqui apresentada. E quero dizer, Srs. Deputados, que a
desapropriação ocorreu e que a Santa Casa recebeu indenização por ela.
Não foi um presente da Santa Casa ao Estado, como está sendo um
presente do Estado à Santa Casa agora, com muitos milhões de dólares a
mais. Essa é uma questão séria e grave.

A justificação: "Ao longo dos últimos anos foram investidos
US$29.000.000,00 em obras civis, restando cerca de US$1 00.000.000,00
para completar a obra, segundo o projeto original. O custeio anual do
hospital está orçado em US$40.000.000,00. Apesar dos esforços estaduais,
as inversões têm-se dado em ritmo muito lento, agora paralisadas,
prevendo-se a finalização da obra em futuro remoto. Todos os esforços em
nível federal foram embalde". Quais foram os esforços do Estado de Minas
Gerais em prol do combate às irregularidades no CARDIOMINAS? Quais
foram os esforços deste Governo em prol da recuperação dos instrumentos e
dos equipamentos que foram comprados? Quais foram os esforços do
Governo do Estado em prol da recuperação da obra civil do
CARDIOMINAS? Esses é que são os grandes esforços do Governo?
Esforços, coisa nenhuma. Lamentavelmente, é essa a realidade que está
aqui. O Governo revela a sua fraqueza e a sua irresponsabilidade. "Apesar
dos esforços estaduais, as inversões têm-se dado em ritmo muito lento". Não
houve nenhum investimento, nenhum esforço. O esforço do Governo do
Estado é muito mais para entregar o nosso patrimônio do que para fortalecê-
lo.
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Não tenho nada que criticar a Santa Casa, mas é fundamental que os
parlamentares atentem para essa realidade que está na justificação do
Governo. "A Santa Casa de Misericórdia tem passado por intenso processo
de reestruturação, buscando níveis de eficiência e eficácia nunca antes
atingidos e similares aos da iniciativa privada". O que significa essa
afirmação? E o plano de saúde, é o patrimônio, cada vez maior, da Santa
Casa, é a cobrança das atividades que ocorrem na lógica do lucro? Qual é o
significado dessa afirmação do Governo? Qual é a atuação visando atender
saúde como direito de cidadania, dever do Estado, na lógica da busca da
saúde, da qualidade de vida, do bem-estar social e não do enriquecimento e
do aumento do patrimônio?

A Santa Casa de Misericórdia, sendo filantrõpica, tem um patrimônio cada
vez maior. Onde está a relação de filantropia? Com quem está ela? E do
povo para com a Santa Casa, é do Governo para com a Santa Casa, ou da
Santa Casa para com os doentes? Dessa justificativa dá para analisarmos
alguns dados importantes. "A Santa Casa tem 85% de seus clientes
provenientes dos convênios relativos ao Sistema único de Saúde, o SUS".

Aqui estão alguns dados, algumas incongruências em relação à proposta
do Governo para transferir o patrimônio da CARDIOMINAS para a Santa
Casa.

Inicialmente, o Governo confirma a transferência do CARDIOMINAS, mas
estabelece a obrigatoriedade de a Santa Casa prestar serviços ao SUS.
destinando 60% de sua área a ele. Ora, se a Santa Casa, sem receber
nenhum presente, já destina 85% da sua área ao atendimento do SUS, que
vantagem é essa? A contrapartida que o Estado exige é que o hospital, ao
ficar pronto, destine 60% da sua área ao atendimento do SUS. A Santa Casa
hoje já atende 85% dos doentes ligados ao SUS, cujo público alvo são os
trabalhadores de baixa renda. No meu entendimento. se  a Santa Casa
prestar serviço a 85% das pessoas de baixa renda e ao SUS, que paga
pouco, possivelmente ela não vai tirar recursos daí para aumentar o seu
patrimônio.

Com os 15% restantes. a Santa Casa acolhe particulares e obtém recursos
adicionais para o atendimento dos menos favorecidos. Uma categoria
pagando o atendimento de outra categoria. E a Santa Casa que tem essa
finalidade hoje no Brasil, ou é obrigação constitucional do Estado atender
aos menos favorecidos, como atender a todos?

Busca, agora, a Santa Casa ampliar o seu atendimento à comunidade
mineira através da expansão de seus serviços e construção de unidades
adicionais. Possui, sim, projeto para terminar as obras do CARDIOMINAS. A
Santa Casa tem projetos e pode terminar o CARDIOMINAS. transformando-o
num hospital geral. Para tanto, já efetuou entendimento com o BNDES que,
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em princípio, ofereceu resposta favorável, desde que o patrimônio imobiliário
seja transferido à Santa Casa. Portanto, já está trabalhando. Afinal, esta
Assembléia serve para quê? O BNDES pode financiar a Santa Casa, uma
instituição sem fins lucrativos, sem renda própria, pode financiar
R$40.000.000,00, mas não pode financiar o Estado. E isso, Srs. Deputados,
que nós queremos do Estado. E essa resposta que vamos dar ao povo
mineiro.

O Governo do Estado, na impossibilidade de alocar recursos orçamentários
adicionais para o término da obra. submete ao Poder Legislativo um projeto
de lei que autoriza, nos termos do art. 18 da Constituição Estadual, a
doação, em caráter definitivo, do próprio estadual à Santa Casa de
Misericórdia.

Essa dará continuidade ao projeto de hospital geral, com a criação de 400
novos leitos, clínicas para atendimento às especialidades de cardiologia,
neurologia, transplantes de órgãos, gastroenterologia, cirurgia reparadora de
pessoas queimadas e ortopedia, além de outras. A Santa Casa será obrigada
a realizar as obras e iniciar o atendimento ao público no prazo máximo de 60
meses.

A Santa Casa é obrigada e pode. O Estado não se obriga e não pode. A
Santa Casa de Belo Horizonte é uma instituição filantrópica.

Vimos, recentemente, que filantropia, neste Estado brasileiro, significa o
direito de usar de isenções fiscais generosas e importantes. Não é uma coisa
feita na lógica da generosidade e da misericódia, mas na lógica das isenções
fiscais.

A Santa Casa de Belo Horizonte é uma instituição filantrópica, fundada em
211511899. para servir à sociedade. sem distinção de nenhuma espécie.

E reconhecida de utilidade pública por decreto federal. E reconhecida.
também, pelo Conselho Nacional de Serviço Social como entidade de fins
filantrópicos. E o maior complexo médico-hospitalar de Minas Gerais. Quer
dizer, uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, maior complexo
médico-hospitalar de Minas Gerais, a Santa Casa mantém, além do Hospital
Central Emídio Germano, a Maternidade Hilda Brandão, o Hospital São
Lucas, a Escola de Auxiliares de Enfermagem João Paulo II. a Creche João
Paulo II e o Asilo Maria de Lourdes Drummond.

"O Hospital Central, com 13 andares, é o maior do Brasil, em termos de
leitos em um único edifício: são 1.200. atendendo todas as especialidades
(exceto a psiquiatria). Para assistir o enorme contingente de pessoas que
procuram a instituição, nela trabalham 4.200 empregados, com um corpo
clínico composto por 800 médicos. Sua clientela é preponderantemente do
SUS, mas atende, também, particulares, conveniados e usuários de planos
de saúde, incluindo o próprio da Santa Casa."
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Vou repetir, porque isso é importante: sua clientela é preponderantemente
do SUS, mas atende. também, particulares, conveniados e usuários de
planos de saúde e. inclusive, a Santa Casa é detentora de um plano próprio
de saúde. Coisa que o Deputado Marco Régis condena, ao mesmo tempo
que permite a transferência do CARDIOMINAS para a Santa Casa.

"Além disso, funciona como hospital-escota para as escolas de medicina,
fisioterapia e terapia ocupacional de Minas Gerais, contando com 360
residentes e especializa ndos."

A doação pelo Estado à Santa Casa de Misericórdia representa, pois, a
garantia da criação de novo hospital para o atendimento do público, aliás,
como a Santa Casa vem fazendo desde 1899."

Srs. Deputados, não temos de nos colocar aqui em posição de fazer
críticas à Santa Casa. O que é preciso é que se esclareça qual é a realidade
- todos reconhecemos que ela é uma boa prestadora de serviços. Mas,
mesmo sendo filantrópica, ela ainda é uma instituição particular. Se
quisermos cumprir a determinação constitucional - e, em meu entendimento,
essa é nossa função -, temos de saber que a Constituição brasileira, a Lei
Orgânica da Saúde e as conferências de saúde - as nacionais (VIII. IX e X) e
as estaduais e municipais, todas elas apontam para o principio constitucional
de que saúde é dever do Estado e direito do cidadão, de que a saúde deve
ser garantida por meio das ações dos serviços públicos, tendo os serviços
particulares e filantrópicos como serviços complementares.

Não é admissivel, não é sério, não é moral ou ético, por parte do Estado.
vir agora, sem consultar o Conselho Estadual de Saúde, que tambem tem a
responsabilidade de analisar esse projeto, propor à Assembléia a
transferência do patrimônio para servir aos interesses da iniciativa privada,
sem nenhuma licitação, de graça. A contrapartida genérica é insuficiente e
não tem sentido. Dizer que a Santa Casa tem que destinar 60% dos leitos do
futuro hospital ao SUS não tem nenhum sentido, porque atualmente já presta
85% dos serviços a esse Sistema.

Dizer que a Santa Casa tem, obrigatoriamente, de estabelecer um
convênio para destinar 15% da sua área ao atendimento dos servidores
públicos de Minas Gerais, através de convênio com o IPSEMG - convênio é
uma relação bilateral -, impor um convênio, pode colocar o Estado numa
situação de desvantagem frente ao futuro hospital. Nada justifica essa
transferência.

Eventualmente, a área pode não mais interessar ao Estado para a
construção de uma estrutura de saúde. Isso é possível. Se tivéssemos feito o
debate aqui, talvez pudéssemos chegar à conclusão de que a área é
inadequada, ê imprópria. não é prioritária como area para ser desenvolvida
para atender aos interesses da saúde. Então, essa área poderia ser vendida
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para a iniciativa privada. Se não interessar ao sistema de saúde, se não
interessar ao próprio Estado, ela poderia ser entregue à iniciativa privada. E,
nesse caso, a única atitude moral, legal, correta do Estado seria colocar a
obra em licitação para que alguém da iniciativa privada, eventualmente,
pudesse comprá-la, dando-lhe o destino que fosse de seu interesse.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou aqui para dizer-lhes, e para
dizer ao Governo do Estado de Minas Gerais, que, se quisermos defender o
Estado, que respeitemos a cidadania e que respeitemos os republicanos. A
nossa conduta tem que ser diferente, seguir uma linha diferente daquela que
está sendo proposta em relação à transferência do CARDIOMINAS.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Com a palavra, para
discutir, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para discutir
o Projeto de Lei n° 1.41 9/97 é que subo a esta tribuna. Há quem pense que
as decisões desta Casa são tomadas sem reflexão. Há quem pense que
aqueles que votam em projetos do Governador tomam a decisão de votar,
de não ser oposição, porque estão, simplesmente, compromissados ou
presos à liberação de recursos do Governador para que as suas
comunidades sejam atendidas em suas necessidades, pelo menos nas
imediatas.

O pensamento é livre, mas quem sonda o coração do homem é Deus. O
meu compromisso com S.Exa. o Governador do Estado, Eduardo Azeredo,
deu-se pelo fato de que minha casa votou nele, elegendo-o Governador de
nosso Estado, e, conseqüentemente, seria uma incoerência da parte de
qualquer homem sério votar, eleger um Governador e depois fazer-lhe
sistemática oposição.

Srs. Deputados, senhores da imprensa, meus senhores e minhas senhoras.
Este Deputado, e acreditamos que todos os que aqui estão, vocacionados
por Deus, têm sua consciência acima de qualquer atitude do homem ou dele
próprio. Por isso, em algumas situações não concordamos com S. Exa o
Governador. Ligamos para ele tantas vezes, como agora, recentemente, e
vamos fazê-lo hoje novamente para sensibilizá-lo a convencer aqueles que
estão sob sua influência decisiva. Se é que há o bom-senso - e cremos que
está no coração de todos os Deputados - refletirem eles sobre a importância
do projeto que será votado à tarde, que dispõe sobre o serviço 900 da
TELEMIG. Mas é para discutir o Projeto de Lei n° 1.419197, do Governo do
Estado, que subo a esta tribuna para dizer que estou plenamente favorável a
ele. Fi-lo até porque, se não o fizesse, ainda que votássemos o projeto
agora, esta Casa ficaria com o último discurso desse dia, se não tivesse
ouvido o discurso de defesa, a apologia feita ontem pelo nobre companheiro
Deputado Marco Régis.
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Srs. Deputados, S. Exa. está propondo a doação desse imóvel à Santa
Casa de Misericórida. Discutiu comigo um colega. o Deputado Adelmo
Carneiro Leão, e ele dizia: "por que o Estado não doa o Palácio? Se
permitirmos que isso aconteça, ele vai acabar doando o Palácio". Mas o
Palácio tem utilidade, e o CARDIOMINAS é um elefante branco parado, uma
obra que não foi concluida, que não pôde ser concluida, porque o Estado não
tem dinheiro para conclui-ia. Fazer o quê? Doar à Santa Casa. O projeto
dispõe que a Santa Casa. em contrapartida, reservará 60% das vagas para
atendimento ao SUS e assegura. mediante convênio com o IPSEMG, 15%
das vagas para atendimento a servidores públicos estaduais.

Alegam que a Santa Casa possui plano de saúde, e este Deputado é
radicalmente contra esses planos de saúde privados, que não são
fiscalizados, como deveriam ser, porque os lucros são exorbitantes. Na
verdade, grande parte deles constituem um ninho de víboras que roubam o
povo. Mas a Santa Casa é uma instituição séria. E uma instituição que tem
também um Conselho, religioso. E uma instituição que tem em seu Conselho
homens, sacerdotes. E uma instituição filantrópica, e. conseqüentemente. se
tiver lucros com planos de saúde. todo o lucro será investido em obras
sociais. Esse plano dela é acessível a todos, mas nesse projeto se exige que
a doação seja pelo SUS.

Nós devemos apurar isso. Ai, senhores, permitam-me respirar fundo,
houve verbas e um superfaturamento na construção dessa obra que o
Estado não pôde terminar. Isso é uma vergonha. Foi denunciado até pela
imprensa que houve supert atura mentos em materiais de construção que
ultrapassaram a 1.000%. Onde estão os que cometeram tão hedionda
maldade contra o povo? Nós parabenizamos o Governador, com pesar
também, por não ter sido apurada e extirpada essa bactéria patogénica que
acaba com a sáude cívica do povo, que é a corrupção. As vezes, temos
decisões até do Ministério Público de arquivar processos tão importantes.
Quem tem ouvidos de ouvir, ouça.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Queria cumprimentar o
Deputado Raul Lima Neto por sua posição clara diante desse assunto que
está sendo trazido á sociedade mineira de uma forma absolutamente
distorcida. Hoje. a Fundação CARDIOMINAS. através de uma proposta do
Governador Eduardo Azeredo. está tendo urna destinação. A verdade é
essa. Eles querem confundir o povo e os parlamentares desta Casa com
urna proposta de que agora estamos fazendo essa destinação de uma forma
equivocada. Ora. veja bem. Pergunto a V. Exa. e ao povo de Minas Gerais:
a situação errada do CARDIOMINAS está na sua concepção ou esta agora
na proposta do Governador Eduardo Azeredo de se colocar aquela estrutura
que corta o coração do povo de Minas à disposição da Santa Casa? Todas
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as pessoas que passam por lá perguntam: "O que é isso aqui, pelo amor de
Deus?". Ela é uma obra que foi superestimada na sua origem. Quando ela
estava apenas sendo desenhada na mesa dos arquitetos, o Governo da
época, junto com a planta de elaboração, a planta básica e arquitetônica, fez
o "favor" de importar da França todos os seus equipamentos, gastando, na
ocasião, US$15.000.000,00. Esses equipamentos ficaram encaixotados por
vários anos, tiveram o tempo de vigência de seguro vencido e tomaram-se
obsoletos e imprestáveis. Agora, escutamos essas colocações de que o
Governador Eduardo Azeredo está agindo de forma errada ao dar uma
destinação ao CARDIOMINAS. E esta a indagação: o que está certo? Tomar
essas atitudes ou apresentar, em discurso, a proposta de que ele nasceu de
maneira certa e agora é que está errado? Então. Deputado Raul Lima Neto,
cabe a nós parlamentares analisar a questão não apenas diante do fato e do
projeto. Temos que colocar a nossa memória para funcionar e reavivar a do
povo de Minas, mostrando que a Fundação CARDIOMINAS já nasceu
errada. Ela não poderia ter nascido da forma em que está. O Governo da
época não poderia ter gasto US$15.000.000,00 importando aparelhagem da
França e deixando esses aparelhos encaixotados, perdendo a validade,
tomando-se obsoletos. E qual é a proposta? E fazer com que Minas Gerais
possa ter um hospital funcionando. E quem é o credor de tudo isso? E a
Santa Casa de Belo Horizonte, que é talvez o único órgão de Belo Horizonte
que destina quase 100% de seu atendimento a pacientes do SUS. É um
órgão que tem credibilidade, que tem um dos maiores e melhores corpos
clínicos de todo o Estado de Minas Gerais.

O Deputado Raul Lima Neto - Queria que V. Exa. permanecesse com o
microfone. Parece que quer usar a palavra também o nobre Deputado
Wilson Pires. Só que antes de passar a palavra, já que se estabelece um
debate, uma discussão, com a permissão da Presidência, quero fazer uma
pergunta aos nobres Deputados. Já que estamos discutindo, e aqui é a casa
da reflexão, estamos de comum acordo, faço coro com V. Exa. Para isso
subi a esta tribuna, para dizer que S. Exa.. o Sr. Governador, está de
parabéns por esse projeto, e neste momento, permita-me, Deputado, a
palavra com todo o respeito ao pessoal do PT. Por quê? o Governo quer
pnvatizar? Isso não. A saúde, a educação poderiam até ser socializadas,
mas se não são, o Governo tem de fiscalizar bem e dotar essas entidades
sérias de recursos e capacidades para atender à população carente, porque
elas sobrevivem de verbas.

Mas, já que se estabeleceu o debate, gostaria de concordar com uma coisa
e agora gostaria que o nosso nobre Deputado Marcos Helênio ouvisse,
porque na verdade o , projeto diz assim: "reservar 60% do atendimento
hospitalar do Sistema único de Saúde - SUS".
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Cheguei de viagem, e temos que colocar uma emendazinha ainda, gente,
porque o que acontece se desaparecer o SUS? Nós estamos confiando
muito no SUS, mas quantas vezes já se mudou o sistema de sáude no
Brasil?

Acho que o projeto está de parabéns. a iniciativa de S. Exa. o Governador
é louvável. Qualquer consciência aqui que seja sóbria, que seja livre pensa
assim. porque às vezes a oposição sistemática é uma forma de prisão
terrível e pode corromper o sentimento. a lógica e o raciocínio, e isso é muito
perigoso.

Só quero terminar dizendo o seguinte: vejam bem: temos também que
entender que precisamos, nós todos que pensamos e que vamos votar, se
temos consciência de onde está o certo e a razão, trazer para este Plenário,
para esta Casa, para a tribuna, as nossas palavras.

Perdoe-me, Deputado. o Deputado Carlos Pimenta interrompeu-me e eu
me esqueci que V. Exa. estava com a palavra.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Reconheço que V. Exa. realmente
sempre foi cortês com seus companheiros e colegas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados. não era meu intuito fazer uso da palavra
nesta reunião. No entanto, devido ao projeto de doação do CARDIOMINAS à
Santa Casa de Misericórdia, quero deixar aqui o meu posicionamento, que já
é de todos conhecido, e volto a ratificar aquilo que temos defendido no que
diz respeito à prestação da assistência médico-hospitalar pelo Estado.

Temos demonstrado que o Governo tem sido incompetente na prestação
da assistência médico-hospitalar. Ele não tem correspondido às expectativas
e às aspirações do povo, não só mineiro, mas brasileiro de um modo geral.
Ele começa agora. por meio de determinados posicionamentos. a mostrar a
sua verdadeira ação. que é a ação de sair da assistência médico-hospitalar
para entrar na assistência da profilaxia, do saneamento, que será a grande
função do Governo nesse seculo XXI.

É necessário que nós, homens públicos, tenhamos consciência do papel do
Governo em relação à saúde brasileira, não essa consciência raivosa da
esquerda que procura fazer uma prestação de saúde ao povo brasileiro
apenas ideológica, sem transformá-la em ações que venham trazer beneficio
real ao povo.

Isso ficou provado com a universalização da assistência médica neste
País. consagrada na Constituição de 1988, o que não passa de demagogia,
pois o Governo não tem como, de acordo com a gíria, chutar o "comer" e
correr para cabecear. Ou ele faz profilaxia, saneamento. ou faz prestação de
assistência médico-hospitalar.

Agora, o Governo Estadual, através dessa doação do Hospital
CARDIOMINAS à Santa Casa de Misericórdia, deixa vislumbrar o futuro de
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uma prestação de assistência médico-hospitalar através dos órgãos da
iniciativa privada, que são complementares na assistência médica brasileira,
pela iniciativa privada de ação filantrópica. Achamos que ela, sim, é
competente e vai realmente assumir a saúde brasileira daqueles que podem
e devem contribuir. Mas, é necessário, entretanto, que a assistência esteja
também ao alcance das pessoas que não têm condição de contribuir para
receber ações de saúde, que são os pobres, os verdadeiros enjeitados dessa
Nação.

Quero parabenizar V. Exa. por estar aqui defendendo o projeto, e também
o Governo Estadual, que começa a demonstrar a necessidade de se afastar
da medicina curativa e transformar a saúde do povo mineiro através de
ações de profilaxia e saneamento básico. Agradeço desvanecido a
concessão do aparte por V. Exa.

O Deputado Raul Lima Neto - O Deputado Wilson Pires, com muita
propriedade, expôs seu pensamento. Vejam os senhores como esta Casa é
um celeiro de pensadores!

Os que achavam que o prédio do CARDIOMINAS estava sendo doado
precipitadamente estão completamente enganados. Temos convicção de
que essa atitude do Governo é acertadíssima, mas se levantam, nesta Casa,
inclusive, através dos debates, outros pilares para que se construa, neste
Estado, ou pelo Governo deste Estado, um governo sério, um governo que
tenha toda a credibilidade do povo, um governo de ações concretas.

Percebe-se aqui também o conselho de companheiros capitalistas
progressistas que defendem que se passe até para as empresas, sociedades
e associações privadas filantrópicas a responsabilidade social, e que o
Governo, então, como um pai de família, dê a elas condição de sobreviver.
Parabéns. Deputado.

Passo a palavra, para um aparte, ao Deputado Hety Tarqüínio, nosso
grande médico e pensador.

O Deputado Hely Tarqüinio (Em aparte) - Agradeço a oportunidade que o
nobre Deputado Raul Lima Neto me concede neste momento.

V. Exa. disse que há alguns projetos que têm que ser bem discutidos nesta
Casa e que, muitas vezes, passam sem que a bancada do Governo os
examine e discuta detalhadamente antes de serem aprovados. Em parte,
concordo com V. Exa., mas não foi esse o caso do projeto de doação da
estrutura do CARDIOMINAS para a Santa Casa. A bancada médica desta
Casa foi chamada ao Palácio da Liberdade, com sua representação plural, e
ali foi amplamente debatido o momento caótico por que passa a saúde em
nível mundial. Pelo que sabemos. a saúde só vai bem no Canadá, porque lá
o índice de analfabetismo é zero. No Brasil

0 Deputado Raul Lima Neto - Permita-me calçar o aparte de V. Exa. A
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saúde no Brasil não está como na Inglaterra, não está como no Japão, não
está como na Holanda, não está nem como em alguns países socialistas, em
que a saúde é socializada, mesmo. A saúde no Brasil é uma vergonha, aliás,
a saúde no Brasil, a educação no Brasil. a agricultura no Brasil, a economia
no Brasil.

O Deputado Hely Tarqüinio (Em aparte) - Nós gostaríamos de completar o
raciocínio para chegar melhor no que tange ao projeto. especificamente.
Minas Gerais, como todo o Brasil, é realmente um hospital. todos sabem
disso. Mas, nuclearmente, o problema de Belo Horizonte, de Minas Gerais é
o número de leitos sempre insuficiente. Com  relação ao grande problema do
transporte de pacientes e dos internamentos em Belo Horizonte, várias
soluções já foram buscadas. Uma das opções é conhecer rotineiramente a
disponibilidade na central de leitos, conhecer o projeto da Santa Casa, o
projeto do CARDIOMINAS, essa nova destinação que lhe é dada, retirando-
lhe aquela especificidade de atividades complexas, principalmente na
cardiologia. Não há necessidade. de forma nenhuma. Ternos o BIOCOR,
temos o SOCOR. Minas Gerais, hoje. é o segundo Estado em cirurgias
cardíacas. De repente. o Governo, nesta dificuldade econômica que
enfrentamos, não está abrindo mão da sua prerrogativa de administrar a
saúde, porque o Governador, na sua lisura, no seu propósito de administrar
bem Minas Gerais, está preocupado com saúde, educação e segurança.
Parece que o caminho moderno de se administrar é terceinzar as outras
atividades ou pelo menos diminuir, nestas, o tamanho do Estado. E na
saúde, nesse projeto estarão destinados 400 novos leitos à população de
Belo Horizonte, sendo que 75% desses leitos seriam ainda de caráter
público, sendo 60% para o SUS, que é o sistema único descentralizado de
saúde. e 15% para o IPSEMG.

O Deputado Raul Lima Neto - Levantamos aqui uma questão de ordem
dentro da sua palavra, porque vemos apenas uma imperfeição nesse projeto,
que pode ser melhorado, podendo passar para a tarde. Vejam bem: "Fica o
Poder Executivo autorizado a doar à Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte (parabéns) o imóvel ....". E vai por ai afora: "A donatária obriga-se,
sob pena de revogação da doação, a: 1 - concluir a construção e colocar em
funcionamento o hospital em 5 (cinco) anos, contados da data da lavratura
da escritura respectiva, bem como dotar o conjunto hospitalar de
equipamentos que assegurem o seu funcionamento em altos padrões
técnicos:". Parabéns, porque a Fundação tem condições de receber verbas
até do Banco Mundial para obras filantrópicas, e o Estado não tem.
"Reservar 60% (sessenta por cento) do atendimento hospitalar ao Sistema
único de Saúde - SUS". Quem garante que no ano que vem teremos o SUS?
E se houver uma reforma na saúde? Será preciso que se reforme a lei.
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Desapareceu o SUS. Eu não devo nada. Eu sei que isso não vai acontecer,
porque a consciência da Santa Casa é uma consciência cristã, é uma
consciência da Santa Casa de Misericórdia. Misericórdia vem do latim
"miser" + "cor", "córdis" + sufixo "ia". Miserável é o nosso coração, e sobre
nós, sobre a nossa miséria, Deus derrama o seu coração. Pediria a V. Exa.
que meditássemos um pouco.

O Deputado Hely Tarqüínio (Em aparte) - Nobre Deputado, acho que na
situação em que se encontra a saúde, é difícil administrá-la com essa
dificuldade de caixa do Estado, de que V. Exa. tem conhecimento, nas várias
áreas do Brasil, porque grande parte do Congresso Nacional acha que saúde
não é prioridade. Em Minas Gerais, a maioria dos Deputados, sensíveis à
saúde, querem resolver isso de forma urgente. Estamos procurando um
caminho urgente e não podemos nos perder nas discussões ideológicas.
Estou vendo aqui que está havendo uma discussão ideológica, que está se
desvirtuando a tramitação urgente deste projeto.

O Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. há de convir que o processo de
construção do edifício do CARDIOMINAS está aí há muito tempo. E o
Governo quer doar. Muito bem. Estamos de pleno acordo. O que queremos é
dizer o seguinte: estamos com o projeto por uma convicção evidentemente
filosófica, ideológica. Se não tomamos medidas ou decisões por aquilo que
pensamos é porque não pensamos. Entretanto, será necessário, depois,
devido à urgência do projeto, a apresentação de uma emenda que disponha
sobre esses 60% de leitos doados ao SUS. E mais nada.

O Deputado Hely Tarqüínio (Em aparte) - Veio a Belo Horizonte uma
Comissão do Senado, como foi a várias partes do Brasil, para detectar as
obras paralisadas. O Senado já tem conhecimento disso. Esse dinheiro foi de
um empréstimo internacional. Já está encaminhado ao Ministério Público o
relatório desta Casa. Por duas vezes, em duas Comissões Especiais,
chegou-se a uma conclusão que foi encaminhada ao Ministério Público. Isso
está nas mãos do Ministério Público.

Agora, o que precisamos fazer é votar essa matéria imediatamente, porque
o SUS, bom, mau ou precário, é o que vai atender o carente.

O Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. não entendeu. Concordo
plenamente...

O Deputado Hely Tarqüínio - Realmente, compreendo que, na Constituição
de 1985, o Estado de direito, o formal, está muito longe do Estado de fato.
Mas, se não caminharmos para a diminuição das desigualdades, para o
oferecimento de oportunidades aos doentes carentes, esses morrerão
fatalmente sem esses 300 leitos a mais. Esse é o único sistema que temos,
aprovado, inclusive, pelas esquerdas. O Sérgio Arouca é o grande
bandeirante desse projeto.
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O Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. me permite um aparte só para um

esclarecimento? Estamos falando a mesma lingua, defendendo a mesma
tese.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao orador que não é permitido o
debate paralelo. Gostaria que V. Exa. permitisse ao aparteante completar
seu raciocínio, ou então cortar-lhe a palavra definitivamente.

• Deputado Raul Lima Neto - De jeito nenhum.
• Deputado Hely Tarqüinio - Só gostaria de pedir a V. Exa., como

missionário que é. de formação cristã, que facilitasse a votação desse
projeto imediatamente, porque, dessa forma, também estará salvando
muitas almas.

O Deputado Raul Lima Neto - V. Exa., no momento em que termina seu
aparte, dá um conselho, mas ironiza. Talvez porque não tenha compreendido
o que estamos questionando. V. Exa. sabe que somos plenamente
favoráveis ao projeto. Sabe que apenas lamentamos que, numa enfermidade
terrível, nada foi apurado, e, que mesmo esta sendo detectada. não foi
curada, ou seja. a corrupção na construção desse elefante branco que está
sendo doado agora.

Somos favoráveis, mas esse projeto precisará de uma emenda posterior, a
não ser que o SUS no Brasil seja diferente - e esperamos que seja - de todas
as iniciativas do Governo. V. Exa. sabe muito bem o quanto de mudanças no
sistema de saúde houve neste Pais. E apenas isso.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Somos favoráveis ao projeto, mas, para

podermos discuti-lo um pouco mais à tarde, pediria a V. Exa.. Sr. Presidente,
que encerrasse de plano a reunião, uma vez que não há 'quorum" para
votação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quorum"
para votação, mas que o há para discussão. Não há outros oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.400/97, do Governador
do Estado, que altera as Leis nos 6.763. de 26112175, e 7.164, de 19112/77, e
dá outras providências. As Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira perderam prazo para emitir parecer. Designado relator em
Plenário, o Deputado Miguel Martini solicitou o prazo regimental para emitir
parecer. Nos termos do § 3 0 do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência
antecipou o recebimento de emendas, para que o relator sobre elas se
pronuncie. Foram recebidas as Emendas n°s 1, do Deputado Leonidio
Bouças; 2, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; e 3 e 4, do Deputado Gilmar
Machado. A Presidência indaga do relator, Deputado Miguel Martini, se se
encontra em condições de emitir o seu parecer ou se continuará a fazer uso
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do prazo regimental.

O Deputado Miguel Martini - Estou em condições de emitir o parecer, Sr.
Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini, para relatar.
• Deputado Miguel Martini - (- Lê:)

"PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.400/97
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera as
Leis n

o
s 6.763, de 23/12175, e 7.164, de 19112/77.

Cumpridas as formalidades regimentais e atribuída ao projeto tramitação
em regime de urgência, foi este distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para ser apreciado em
reunião conjunta.

Esgotado o prazo para apreciação da matéria nas Comissões, designou-se
relator em Plenário para emitir parecer em turno único sobre o projeto e as
Emendas n

o
s 1, do Deputado Leonídio Bouças; 2, do Deputado Ronaldo

Vasconcellos, e 3 e 4, do Deputado Gilmar Machado.
Fundamentação

O projeto de lei em tela não provoca impacto no orçamento do Estado,
uma vez que o seu objetivo é aprimorar as relações entre o Fisco e os
contribuintes, mediante alterações na estrutura e na composição do
Conselho de Contribuintes do Estado, na busca de maior celendade para
mais de 100 mil Processos Tributários Administrativos - PTAs -, sabendo-se
que são apenas 14 os membros com assento no Conselho, o que acarreta
morosidade na apreciação dos feitos administrativos fiscais.

De modo a compatibilizar a redação do projeto com o ordenamento
sistêmico da legislação tributária estadual, oportuno nos parece retirar da
proposição os dispositivos que tratam do ICMS, notadamente aqueles que se
referem à instituição de regime especial de controle e fiscalização da forma
e do prazo de recolhimento do imposto: à redução e ao cancelamento de
multa; à representação direta do contribuinte ou por qualquer procurador,
não necessariamente advogado; à redução de alíquotas: a isenção e à
remissão de débitos relativos à taxa de expediente e à concessão de
moratória na hipótese que especifica.

Tais dispositivos devem ser adequadamente transferidos para o Projeto de
Lei n° 862186, do Deputado Miguel Martini, que dispõe exclusivamente sobre
alterações na Lei n° 6.763, de 1975, permanecendo no Projeto de Lei n°
1.400187 tão-somente os dispositivos que tratam do rito sumário no
julgamento do contencioso administrativo-fiscal e de regras a serem
obedecidas na tramitação dos Processos Tributários Administrativos - PTAs -
perante o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais.



A adequação está sendo proposta pelo Substitutivo n o 1. que este relator
julga oportuno apresentar. recomendando a aprovação do projeto como
mecanismo eficaz para agilizar o julgamento dos feitos administrativos de
menor valor e de menor complexidade da matéria discutida.

A Emenda n° 1, do Deputado Leonidio Bouças, propõe a redução para
R$10,00 da taxa de segurança pública cobrada para reboque de
motocicletas. A emenda não deve ser acolhida, uma vez que a taxa é tributo
cobrado com o objetivo de contraprestação por um serviço prestado ou por
uma atividade estatal realizada em função de polícia. Daí, o valor de
qualquer taxa deve ser compatível com o custo da atividade estatal que
enseja sua cobrança, o que não se verifica em relação ao valor proposto
pelo autor da emenda. Conforme o disposto no art. 117 da Lei n°6.763. de
1975. e no art. 31 do Regulamento de Taxas, aprovado pelo Decreto n°
38.886. de 1 0[7/97. a taxa é recolhida diretamente ao Tesouro do Estado.
mediante documento de arrecadação, e não aos proprietários de reboques.

Por sua vez, a Emenda n° 2. do Deputado Ronaldo Vasconceilos, propõe a
criação de uma secretaria do Conselho de Contribuintes em cada município-
sede de região administrativa instituída pela Lei n° 11.962, de 1995. com a
finalidade de proceder à instauração e à instrução do Processo Tributário
Administrativo com valor até R$6.000.00.

Este relator não acolhe a emenda, pois a criação de 14 secretarias do
Conselho de Contribuintes em cada uma das regiões administrativas
pressupõe a criação de órgão autônomo, cuja iniciativa para o processo
legislativo é exclusiva do Governador do Estado, a teor do art. 66. III, 'e". da
Constituição do Estado.

Por outro lado, a medida. se acolhida, resultaria em aumento de despesas
e provavelmente na criação de novos cargos, contribuindo para elevar o
limite de gastos com pessoal, o que atualmente é balizado pela Lei
Complementar Federal n° 85. de 1995.

Ademais, o art. 40 do projeto atribui ao Auditor Fiscal, sem necessidade de
julgamento pelo Conselho, o saneamento, a instrução, o parecer de mérito e
o julgamento de questão que não envolva o mérito de exigência tributária.
Além disso, o rito sumário a ser definido em regulamento levará em
consideração não só o valor do PTA, como também a natureza da matéria
nele discutida, conforme redação do parágrafo único do art. 1 0 do projeto.

Deve ser sublinhado também que as 12 regionais da Secretaria da
Fazenda, espalhadas em todas as regiões do Estado, já procedem à
autuação dos processos, encaminhado-os ao Conselho de Contribuintes, na
Capital, para o julgamento. Dessa forma, a emenda toma-se redundante,
pois sua finalidade já esta contemplada. O contribuinte mineiro já pode
apresentar sua defesa nas repartições fazendárias de seu próprio município,
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sem necessidade de se deslocar até a Capital para tal providência.

A Emenda n° 3, do Deputado Gilmar Machado, pretende acrescentar ao
projeto dispositivo relacionado ao pedido de moratória e à desistência
recursal nas esferas administrativa e judicial. Louvamos a preocupação do
Deputado em dar eficácia à transação efetuada pelas partes em
procedimentos administrativos e judiciais; a emenda, porém, não deve ser
acolhida, uma vez que a matéria está suficientemente tratada no Projeto de
Lei n° 862196, em fase final de tramitação nesta Casa.

Por sua vez, a Emenda n° 4, também do Deputado Gilmar Machado,
propõe o acréscimo ao projeto de artigo dispensando o produtor rural de
apresentar sua documentação de cadastramento na Receita Estadual,
quando do pedido para emissão de guia. Não estamos acolhendo a emenda,
uma vez que a matéria não deve ser tratada nesse projeto, uma vez que o
cadastro do produtor rural está disciplinado nos arts. 17 a 20 da Lei n° 6.763,
de 1975. Ademais, para não comprometer o controle fiscal, é indispensável a
apresentação da documentação pelo produtor rural, até mesmo em função
dos regimes especiais de tributação aplicáveis ao setor agropecuário.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei no

1.400197 em turno único, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a
seguir, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 4.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 7.164, de 19 de dezembro de 1977.
Art. l - Os dispositivos a seguir indicados na Lei n° 7.164, de 19 de

dezembro de 1977. passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l - A tramitação e o julgamento do Processo Tributário Administrativo

- PTA -, bem como a estrutura e a composição do Conselho de Contribuintes
do Estado de Minas Gerais - CC-MG -, são disciplinados na forma desta lei.

Parágrafo único - A tramitação e o julgamento do PTA poderão ser
diferenciados, observados os critérios e a forma previstos no Regulamento,
em razão do menor valor do crédito tributário ou da menor complexidade da
matéria discutida, hipóteses em que o procedimento será denominado de rito
sumário e reger-se-á pelos princípios da celeridade e da economia
processuais.

Art. 40 - São atribuições do Auditor Fiscal o saneamento, a instrução, o
parecer de mérito e o julgamento de questões que não envolvam o mérito de
exigência tributária, sem prejuízo de outras que lhe forem conferidas.

§ 1 0 - As atribuições de saneamento, instrução e parecer de mérito não
serão exercidas pela Auditoria Fiscal na fase de impugnação de PTA
submetido ao rito sumario.
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§ 210 - É permitida a especialização de função no exercício de auditoria
fiscal, bem como a delegação de suas atribuições a autoridade fazendána
regional.

Art. 90 - A impugnação e a reclamação, mencionadas no artigo anterior,
serão dirigidas ao CC-MG e, conforme dispuser o Regulamento, serão
entregues na repartição fazendária ou remetidas por via postal.

§ 1 0 - A impugnação será apresentada no prazo de 30 (trinta) dias contados
da intimação do ato ou do procedimento administrativo que lhe der origem.

§ 20 - A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito
tributário.

§ 30 - A reclamação será apresentada no prazo de 10 (dez) dias contados
da intimação do ato ou do procedimento administrativo que lhe der origem.

§ 40 - A reclamação será anexada ao processo. com os documentos
comprobatónos. e remetida ao CC-MG para julgamento.

Art. 12 - O PTA recebido no CC-MG será registrado no protocolo até o dia
útil seguinte à sua entrada, cabendo à Secretaria efetuar o saneamento
prévio e ordená-lo para inclusão em pauta de julgamento, no caso de
processo sujeito ao rito sumário, ou para distribuição ao Auditor Fiscal, nos
demais casos.

Art.	13- ................................................................
- proferirá despacho, no prazo de 30 (trinta ) dias contados do seu

recebimento, se outro prazo não fixar o Regulamento:

§ 20 - Excetuados os casos de processo submetido ao rito sumário, as
diligências, os despachos interlocutórios e as perícias. ainda que deliberados
em sessão de julgamento, serão cumpridos sob a direção de Auditor Fiscal,
que se pronunciará sobre o seu resultado, bem como sobre documento
juntado aos autos.

§ 30 - A prova pericial será realizada quando deferido o pedido do
requerente ou quando determinada de oficio, e o Regulamento disporá
quanto à forma e ao prazo para a apresentação de quesitos, bem como
quanto à indicação de assistente técnico e à designação de perito.

§ 60 - As partes poderão apresentar parecer elaborado por assistente
técnico legalmente habilitado, em prazo igual ao do perito designado.

Art. 15- ....................................................................
§ 1 11 - A pauta de julgamento da Câmara será publicada com antecedência

de, no mínimo, 10 (dez) dias úteis da realização da sessão. tendo vista dos
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autos, nos prazos previstos no Regulamento, o sujeito passivo, o Procurador
da Fazenda Estadual, o relator e o revisor.

Art. 17 - Das decisões das sessões de julgamento cabem os seguintes
recursos, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação:

- pedido de reconsideração para a própria Câmara de Julgamento, desde
que não seja admissível o recurso de revisão, quando atendidas,
cumulativamente, as seguintes condições:

a) o julgamento anterior não tenha apreciado matéria, de fato ou de direito,
expressamente suscitada na impugnação, ficando o pedido adstrito somente
a essa circunstância;

b) a decisão recorrida não tenha sido tomada por unanimidade;
c) refira-se a processo não submetido ao rito sumário:
II - recurso de revisão para a Câmara Superior, quando. observadas as

ressalvas previstas no § 3 0 , quaisquer das decisões da Câmara resultarem
de voto de qualidade, proferido pelo seu Presidente;

III - recurso de revista para a Câmara Superior, desde que não caiba
recurso de revisão, quando atendidas, cumulativamente, as seguintes
condições:

a) decisão recorrida seja divergente, quanto à aplicação da legislação
tributária, de outra proferida pela Câmara do CC-MG;

b) refira-se a processo não submetido ao rito sumário;
IV - recurso extraordinário para o Secretário de Estado da Fazenda,

quando a decisão da Câmara Superior resultar de voto de qualidade
desfavorável à Fazenda Pública Estadual.

§ 10 - O pedido de reconsideração interposto sem a observância do
disposto nas alíneas "b" ou 'c" do inciso 1 deste artigo será liminarmente
indeferido pelo Auditor Fiscal.

§ 2° - O recurso de revista interposto sem a observância do disposto na
alínea "b" do inciso III deste artigo será liminarmente indeferido pelo Auditor
Fiscal.

§ 30 - Não ensejarão os recursos de revisão ou de ofício as decisões
tomadas pelo voto de qualidade relativas a:

1) questões preliminares;
2) concessão de deduções de parcelas escrituradas ou pagas após a ação

fiscal.
§ 40 - Havendo decisão por voto de qualidade, qualquer que seja a matéria

por ele decidida, observadas as ressalvas contidas no parágrafo anterior, o
único recurso cabível, para ambas as partes, será o de revisão, ainda que
preenchidos os pressupostos de cabimento para os demais.

§ 50 - 0 recurso de revisão devolverá à Câmara Superior o conhecimento
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de toda a matéria nele versada.
§ 60 - O recurso de revista devolverá à Câmara Superior o conhecimento

apenas da matéria objeto da divergência.
§ 70 - O recurso extraordinário devolverá ao Secretário de Estado da

Fazenda o conhecimento apenas da matéria decidida pelo voto de
qualidade.

§ 80 - Observadas as ressalvas previstas no parágrafo seguinte, havendo
decisão da Câmara de Julgamento desfavorável à Fazenda Pública,
resultante de voto de desempate do Presidente, toda a matéria cuja decisão
tenha sido contrária à Fazenda Pública, inclusive aquela não decidida pelo
voto de qualidade, será reexaminada, de oficio, pela Câmara Superior.

§ 90 - Não ensejará o recurso de ofício, previsto no parágrafo anterior, a
decisão pelo voto de qualidade que versar sobre questões preliminares ou
sobre a concessão de deduções de parcelas escrituradas ou pagas após a
ação fiscal.

Art. 19 - O pedido de reconsideração, quando liminarmente indeferido ou
quando não conhecido, não interrompe o prazo para interposição de recurso
de revista.

Art. 20 - O recurso, se admitido, terá os efeitos suspensivo e devolutivo.
observando-se o disposto nos § 5 1 a 81 do art. 17.

Parágrafo único - Recorrendo a Fazenda Pública Estadual das decisões
das Câmaras de Julgamento ou da Câmara Superior, o recorrido será
intimado, por via postal, a apresentar, se assim o desejar, suas contra-
razões, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação.

Art. 22 - O recurso de revista que não atenda à exigência contida no § 10
do art. 18 será declarado deserto.

Art. 25 - São irrecorriveis, na esfera administrativa:
- o indeferimento liminar de pedido de reconsideração ou de recurso de

revista:
II - a decisão de Câmara de Julgamento que:
a) resolver incidente processual:
b) negar provimento ao recurso previsto no § 1 0 do art. 14 desta lei:
c) julgar questão prejudicial de conhecimento de pedido de reconsideração:
d) julgar o mérito de pedido de reconsideração contra a parte requerente,

salvo se cabível recurso de revisão ou de revista:
III - a decisão da Câmara Superior que julgar o mérito da questão ou de

questão prejudicial de conhecimento, em grau de recurso de revisão, de
oficio ou de revista, salvo se cabível recurso extraordinário:
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IV - a decisão do Secretário de Estado da Fazenda:
a) sobre relevaçâo de intempestividade;
b) em grau de recurso extraordinário.

Art. 27 - .................................................................
Parágrafo único - Entendido pela Câmara assistir à parte direito quanto ao

mérito da questão, a intempestividade poderá ser relevada pelo Secretário
de Estado da Fazenda, ou por autoridade por ele indicada, à vista de
representação fundamentada.'.

Art. 20 - O art. 80 da Lei n° 7.164, de 19 de dezembro de 1977, fica
acrescido do § 30, com a seguinte redação:

"Art. 80 - ....................................................................
§ 31 - O pedido de parcelamento ou de relevação de multa por

descumprimento de obrigação acessória, bem como o pagamento de crédito
tributário por meio de cheque sem a suficiente provisão de fundos em poder
do sacado ou cujo pagamento seja frustrado por circunstância diversa que
impeça o recebimento de seu valor implicam o reconhecimento do crédito
tributário, excluem a possibilidade de apresentação de impugnação e
importam na desistência de impugnação ou de recurso já interpostos.".

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de
30 (trinta) dias contados de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor em 30 (trinta) dias contados da data de sua
publicação.

Parágrafo único - As modificações introduzidas na Lei n° 7.164. de 19 de
dezembro de 1977, aplicar-se-ão, tão logo vigorem, aos processos em curso,
preservados os atos processuais até então praticados.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário e, especialmente, o item
4 do § 1 0 do art. 80 e o art. 21 da Lei n°7.164, de 19 de dezembro de 1977.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 1997."
Sr. Presidente, esse é o nosso parecer. Esperamos, com isso, que os

processos sejam mais ágeis do que são hoje.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão.
Questão de Ordem

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, pela ordem. Como podemos
ver de plano, não temos "quorum" no Plenário. Assim. eu pediria a V. Exa. o
encerramento da reunião.

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

"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do
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dia já publicada, e para a extraordinária, também de hoje, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 30a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz. Dilzon Meio. Cleuber Carneiro. Elmo Braz e Ivo
José, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, José Braga,
Sebastião Navarro Vieira e Antônio Roberto, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e
aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade
apreciar processos de prestação de contas da aplicação de recursos
liberados por esta Casa a titulo de subvenção social. auxílios para despesas
de capital e transferências a municípios, nos termos do art. 30, III. da Lei no
11.815, de 24/1/95, da Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor, Dilzon Melo, relator da Mesa, e José Braga, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, as quais, em conjunto,
verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres
pela aprovação dos processos das seguintes entidades: Aliança Futebol
Clube - Belo Horizonte, Associação Amigos Distrito Correia Almeida,
Associação Beneficente Evangélica Lontra, Associação Comun. Ação Social
Educacional Médio Piracicaba. Associação Comun. Agric. Trab. Rurais São
Sebastião Gil, Associação Comun. Amigos Pedras Maria Cruz. Associação
Comun. Bairro Boa Vista Adjacências, Associação Comun. Bairro Lopes.
Associação Comun. Moradores Zelândia, Associação Comun. Povo Unido
Bairro Floresta, Associação Comun. Santo Inácio. Associação Deficientes
Monte Camielo, Associação Deficientes Patrocínio. Associação Desenv.
Região Pindorama, Associação Força Jovem Janaúba Região, Associação
Guararense Assistência, Associação Mineira Paraplégicos. Associação Pais
Amigos Excepcionais - Boa Esperança, Associação Pais Amigos
Excepcionais - Perdões. Associação Pequenos Produtores Rurais Engenho.
Associação Produtores Rurais Fruta Leite. Associação Produtores Rurais Ilha
Grande, Associação Tnmanense Promoção Assist. Social, Caixa Assist.
Beneficência Grande Oriente Minas Gerais, Caixa Escolar Armando
Duplessis Vilela, Caixa Escolar Gabriel Andrade, Caixa Escolar Margarida
Conde Carvalho. Caixa Escolar Paula Carvalho. Clube Serviços Amigos
Curral Novo Adjacências, Confederação Irmãos Benef. Evangélicos Juiz
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Fora, Conselho Central Patrocínio SSVP, Conselho Central SSVP Sete
Lagoas, Coral Pequenos Cantores para Minas, Corporação Musical Santa
Cecilia - Timóteo, Creche Comun. Maria Floripes, Creche Comun. Tia
Francisca, Escola Doméstico Profissional Lar Mana. Federação Entidades
Culturais Artísticas Vale Jequitinhonha, Fundação Cultural Belo Horizonte,
Obra Social Santa Clara. Obras Sociais Bairro Jadir Marinho Faria,
Prefeitura Municipal Coronel Xavier Chaves, Prefeitura Municipal Engenheiro
Navarro, Prefeitura Municipal Janaúba, Prefeitura Municipal Santa Helena
Minas, Social Estrela Esperança, União Comum Barbacena. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Cleuber Carneiro - Elmo Braz -

Ivo José - Miguel Martini - José Braga - Antônio Roberto - Sebastião Navarro
Vieira - Ermano Batista.
ATA DA 55a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas e quinze minutos do dia dezessete de setembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüínio. Antônio Andrade (substituindo este ao Deputado
Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), Ajalmar Silva
(substituindo o Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do
Bloco da Maioria). Paulo Piau (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por
indicação da Liderança do PFL) e Bené Guedes (substituindo o Deputado
Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão
de Constituição e Justiça: Paulo Piau (substituindo o Deputado Leonídio
Bouças, por indicação da Liderança do PFL). Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Antônio Andrade e Durval Angelo. membros da Comissão de Administração
Pública; Dimas Rodrigues (substituindo o Deputado Paulo Pettersen, por
indicação da Liderança do PPB), Baldonedo Napoleão (substituindo o
Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança do PSDB), Antônio
Roberto, Durval Angelo e Bené Guedes, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado HeIy Tarqüinio. declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A reunião se
destina a apreciar os pareceres das Comissões de Administração Pública
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(relator: Deputado Ajalmar Silva) e Fiscalização Financeira e Orçamentária
(relator: Roberto Amaral) para o 1 0 turno do Projeto de Lei n° 1.295197, do
Governador do Estado, que institui o Programa Estadual de Crédito Popular
e dá outras providências. Após discussão e votação, são aprovados os
pareceres, que concluem pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ermano Batista - Sebastião Costa - Gilmar

Machado - lbrahim Jacob - Paulo Piau - Ajalmar Silva - Roberto Amaral -
Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 123 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA. DE EDUCAÇÃO, CULTURA. CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de outubro de

mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna, Elbe Brandão e Geraldo
Rezende (substituindo este ao Deputado Geraldo Santanria, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão de Constituição e Justiça: João
Leite, Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Gilmar Machado, por
indicação da Liderança do PT) e Aílton Vilela (substituindo o Deputado José
Bonifácio, por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer: Miguel Martini, Geraldo
Rezende. Marcos Helénio e AlIton Vilela (substituindo este ao Deputado
Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB). membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo numero
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado João Leite que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar os Pareceres para o 10
Turno do Projeto de Lei n° 948196, do Governador do Estado. que cria o
Fundo Estadual de Apoio à Indústria Cinematográfica - FEAIC - e da outras
providências. Informa, ainda, que na reunião anterior foram distnbuidos
avulsos dos pareceres dos Deputados Arnaldo Penna, João Leite e Alencar
da Silveira Júnior, relatores pelas Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira
e Orçamentária. repectivamente. A Presidência coloca em discussão o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. que conclui pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade da matéria com a
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Emenda n° 1. Encerrada a discussão, o parecer é colocado em votação e
aprovado. Logo após, é discutido, votado e aprovado o parecer da Comissão
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, que conclui pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Após discussão e votação, é também aprovado o parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que conclui pela
aprovação da proposição com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, solicita seja lavrada a ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 26 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Carlos Pimenta - Miguel Martini - Marcos

Helênio - Ajalmar Silva - José Henrique -Antônio Júlio - José Braga.
ATA DA 43 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 34/97

As quinze horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e dois de outubro de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Bilac Pinto, Ailton Vilela, Roberto Amaral, Olinto Godinho,
Sebastião Costa, Ajalmar Silva, Carlos Pimenta e Jorge Eduardo de Oliveira
(substituindo este ao Deputado Antônio Roberto, por indicação da Liderança
do PMDB), membros da supramencionada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Bilac Pinto, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em
seguida. o Presidente informa que a reunião destina-se a apreciar, em 20
turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 34/97, que altera a redação
do inciso VIII do art. 10 da Constituição do Estado. Após, concede a palavra
ao relator, Deputado Roberto Amaral, que profere seu parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação, é
o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
suspende os trabalhos por 15 minutos para a lavratura da ata. Reaberta a
reunião, o Presidente solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda á
leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997.
Bilac Pinto, Presidente - AlIton Vilela - Roberto Amaral - Olinto Godinho -

Sebastião Costa - Carlos Pimenta - Ajalmar Silva - Jorge Eduardo de
Oliveira.

ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
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TECNOLOGIA
Às onze horas do dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira,
Sebastião Costa e Ailton Vilela, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, passa-se à 1 Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. A seguir,
a Presidência passa a direção dos trabalhos ao Deputado Sebastião Costa e
apresenta requerimento em que solicita a realização de audiência pública
desta Comissão destinada a debate sobre a lei que autoriza o licenciamento
e o emplacamento de motocicleta (mototáxi) destinada ao transporte
remunerado de passageiros e sobre o seu impacto na economia e no sistema
de transporte do Estado. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Gil Pereira suspende a reunião por
alguns instantes para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, o
Presidente solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda à leitura da ata
da reunião, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1997.
Gil Pereira, Presidente - Sebastião Costa - Ailton Vilela.
ATA DA 71 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas do dia seis de novembro de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Mauri
Torres, Roberto Amaral, José Braga. Antônio Roberto. Gilmar Machado e
Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por
indicacão da Liderança do PFL). membros da Comissão supracitada.
Encontram-se presentes, também. os Deputados Bilac Pinto. Antônio Júlio,
Hely Tarqüinio, Ailton Vilela, José Militão e Péricles Ferreira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a ouvir os Srs. Ildeu de Oliveira Santos,
representando a FIEMG: Sylvra Mayrink, representando o SEBRAE:
Severino Francisco Ribeiro Sobrinho, Presidente do SINDIFISCO: Jorge
Schmidt, Alexandre Penssé de Abreu, Antônio de Pádua Silva,
representando os três a Secretaria de Estado da Fazenda. 0 Presidente



244
acusa o recebimento de ofícios dos Srs. Adailton Ramos do Nascimento,
Procurador da República em Minas Gerais; Aluísio Pimenta, Reitor da
UEMG; Alfredo Pastori Neto, Presidente da Câmara Municipal de Araguari;
Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas - CDL -; e Hélio Fábio Pires da Silva e outros; Homero Ferreira
Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal; Mutilo
Flores, Secretário de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, e José Rafael Guerra Pinto Coelho. Presidente do
Conselho Estadual de Saúde - CESMG. Devido à ausência do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 1.189197 e do
Requerimento n° 2.338197, o Presidente redistribui as matérias ao Deputado
Maun Torres. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão,
o Presidente procede à leitura de requerimento do Deputado Roberto
Amaral, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com
as Comissões de Adminsitração Pública, de Constituição e Justiça, de
Assuntos Municipais e Regionalização e com a Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 31/97. com a
finalidade de se ouvirem os Srs. Deputado Miguel Martini, Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; Conselheiro João
Bosco Murta Lage, Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Vítor Vieira
dos Santos, Presidente da Federação Mineira de Associações
Microrregionais; e Edson Soares, Presidente da Associação Mineira de
Municípios, que debaterão sobre a Proposta de Emenda à Constituição no
31197. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Continuando, o
Presidente esclarece que, na reunião anterior, foi distribuído avulso do
parecer do Deputado Roberto Amaral sobre a Mensagem n° 179/97,
mediante o qual o relator conclui pela apresentação do projeto de resolução
que propõe a aprovação das contas do Governador do Estado relativas ao
exercício de 1996. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Passa-se à 2° Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado José
Braga, relator do Projeto de Lei n° 1.083197, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido no V I turno. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Logo após. o Deputado Roberto
Amaral, relator do Projeto de Lei n° 1.153/97, solicita prazo regimental para
emitir parecer, e o seu pedido é deferido pelo Presidente. A seguir, o relator
do Projeto de Lei n° 1.189197, Deputado Mauri Torres, emite parecer pela
aprovação do projeto na forma do vencido no 1 0 turno. Logo após, o
Deputado Roberto Amara!, relator do Projeto de Lei n o 1.258197, emite
parecer pela aprovação do projeto no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados. Passa-se à
3a Fase da Ordem do Dia. A seguir, o Presidente defere, nos termos do art.
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244, inciso VIII, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Paulo
Piau, em que solicita seja retirado de tramitação o Requerimento n°
2.237197. de sua autoria. Com a palavra, o Deputado Mauri Torres emite
parecer pela aprovação do Requerimento n° 2.338197. Na fase de votação, o
Deputado José Braga apresenta requerimento solicitando o adiamento da
votação do referido requerimento. Posto em votação, e aprovado o
requerimento, e fica adiada a votação Continuando, o Deputado Miguel
Martini, convida a tomar assento à Mesa as autoridades presentes. Devido à
ausência do Deputado Durval Angelo, autor do requerimento que motivou o
convite, o Deputado Gilmar Machado tece suas considerações iniciais. O
Presidente passa a palavra aos convidados, que fazem detalhada
explanação. Logo após, abre-se amplo debate entre os convidados e os
Deputados, conforme consta nas gravações da reunião. Continuando, o
Presidente agradece aos convidados pelos valiosos subsídios prestados à
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 20 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Ângelo - Roberto Amaral - Antônio Júlio
José Braga - Maria José Haueisen - João Bastista de Oliveira.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO

PRAZO DE 60 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS QUE CRIEM
INSTRUMENTOS POLÍTICOS QUE GARANTAM AO MUTUÁRIO

RECEBER A CASA PRÓPRIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DE
FINANCIAMENTOS FEITOS DIRETAMENTE COM AS CONSTRUTORAS

E. AO MESMO TEMPO, APRESENTAR SUGESTÕES QUE POSSIBILITEM
AO GOVERNO FEDERAL ENCONTRAR OS MECANISMOS DE

FISCALIZAÇÃO DE TAIS FINANCIAMENTOS
As quinze horas e quarenta minutos do dia doze de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ibrabim Jacob, Wilson Pires e Antônio Andrade, membros da
Comissão supracitada. Está presente também o Deputado José Braga.
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Ibrahim Jacob, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à
leitura da ata da reunião anterior. que, lida e aprovada, ë subscrita pelos
membros presentes. A Presidência esclarece que a finalidade da reunião é
ouvir os Srs. Rogério Medeiros Garcia de Lima, Juiz Corregedor de Justiça;
José Adércio Leite Sampaio. Procurador da República. Homero Ferreira
Diniz, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal; Antônio
Abdalla Bacarat Filho, Chefe de Gabinete do PROCON Municipal,
representando o Sr. Rodrigo Botelho Campos, coordenador daquele órgão, e
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a Sra. Shirley Fenzi Bertão, Promotora de Justiça, representando a
Procuradoria-Geral de Justiça. O Presidente informa que os Srs. José
Adércio Leite Sampaio e Homero Ferreira Diniz não compareceram e não
mandaram representantes. Inicialmente, os Srs. Rogério Medeiros Garcia de
Lima, Antônio Abdalla Bacarat Filho e Shirley Fenzi Bertão fazem suas
exposições. Em seguida, a Presidência abre os debates, dos quais
participam os Deputados Wilson Pires, José Braga e lbrahim Jacob,
conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado Antônio Andrade
retira-se da reunião, e o Deputado Ajalmar Silva, substituindo o Deputado
Baldonedo Napoleão, por indicação da Liderança do PSDB, compõe o
"quorum' dos trabalhos. Encerrados os debates, a Presidência indaga se há
alguma proposição a ser apresentada. O Deputado Wilson Pires, com a
palavra, apresenta requerimentos em que solicita sejam convidados a
participar de reunião da Comissão os Srs. Evandro José Tadeu Duarte e
Ademir Tomas Ribeiro, Diretores da DR Engenharia; Rubens Catalan,
advogado, e Theodomiro Diniz Camargos, Vice-Presidente do SINDUSCON:
seja convidado a participar de outra reunião da Comissão a representante
legal da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP -; e seja enviado
oficio ao Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara
Federal pedindo que seja apresentada emenda ao Código de Defesa do
Consumidor com vistas a inserir, nesse diploma legal, artigo que possibilite o
controle prévio das cláusulas dos contratos de adesão, o que, com certeza,
viria a eliminar muitos dos problemas existentes no mercado imobiliário.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece os Srs.
Rogério Medeiros Garcia de Lima, Antônio Abdalla Bacarat Filho e Shirley
Fenzi Bertão pelos valiosos subsídios prestados aos trabalhos, agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 19 de novembro de 1997.
Ibrabim Jacob, Presidente - Anderson Adauto - Wilson Pires - Antônio

Gena ro.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às onze horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Gil Pereira e Elbe Brandão, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, declara abertos os trabalhos e informa que não há ata a
ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão. Após, a Presidência
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informa que a reunião tem por finalidade eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e programar os trabalhos. A seguir, determina sejam distribuídas
as cédulas de votação e convida a Deputada Elbe Brandão para atuar como
escrutinadora. Recolhidas as cédulas e apurados os votos, são eleitos, para
Presidente. o Deputado Gil Pereira, com três votos, e. para Vice-Presidente,
o Deputado Paulo Piau, com três votos. Em seguida. o Presidente ad tioc"
empossa o Presidente eleito, Deputado Gil Pereira, a quem passa a direção
dos trabalhos. Assumindo a Presidência, esse parlamentar agradece a
confiança nele depositada e esclarece que. em virtude da ausência do Vice-
Presidente eleito, ele será empossado na próxima reunião. Após. o
Presidente sugere que as reuniões ordinárias da Comissão se realizem às
quartas-feiras, às 15 horas, sugestão acatada por todos. Prosseguindo, o
Deputado Gil Pereira passa a direção dos trabalhos ao Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, para apresentar requerimentos de sua autoria, em que
solicita a realização de audiência pública da Comissão com os Srs. Sérgio
Antônio Rezende. Diretor da FENABRE, Antônio Carlos Vischi. Diretor da
ABRACY; Renato César Scassante, Presidente da Assohonda; Carlos Costa
Milan. Diretor de Vendas da Agrale: Franklin de Mello Neto, Gerente
Executivo da ABRACICLO, e Francisco Stédile. Presidente da Agrale, para
promoverem um debate sobre a recente aprovação da lei que autoriza o
licenciamento e o emplacamento de motocicleta destinada ao transporte
remunerado de passageiros e sobre o seu impacto na economia e no sistema
de transporte do Estado. A seguir. a Presidência apresenta outro
requerimento, em que solicita a realização de audiência pública desta
Comissão com autoridades estaduais e do município de Belo Horizonte, a
fim de que seja apresentado o Projeto Manuelzão e sejam adotadas medidas
para a sua implantação, com vistas à recuperação do rio das Velhas.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado Gil Pereira
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1997.
Gil Pereira, Presidente - Raul Lima Neto - Bilac Pinto - João Leite - José

Braga.
ATA DA 73a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às nove horas e quarenta minutos do dia dezoito de novembro de mil

novecentos e noventa e sete. comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militão. Ambrósio Pinto, Antônio
Andrade e João Leite, membros da Comissão supracitada. Estão presentes,
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também, os Deputados Ivair Nogueira e Carlos Pimenta. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado José Militão que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Esgotada a matéria destinada à ia Parte da reunião, a Presidência passa à
3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. O Deputado Ambrósio Pinto apresenta
requerimento em que solicita seja ouvido nesta reunião o Sr. José Moreira
Magalhães. Diretor do Setor de Informações Econômicas e Fiscais da
Receita Estadual de Minas Gerais, que irá discorrer sobre a arrecadação e a
aplicação de multa pelo Estado sobre os veículos que não possuem o selo
de licenciamento. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O
Presidente informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos dos
representantes do DETRAN-MG, do BPTrans e da Receita Estadual sobre o
uso do selo para controle de licenciamento de veículos no Estado. Informa
também aos Deputados e aos demais participantes que serão ouvidos na
reunião o Sr. Raimundo Inácio de Oliveira, Diretor do DETRAN-MG; o Ten.-
Cel. Gílson Ferreira Campos, Comandante do BPTrans. e o Sr. José Moreira
Magalhães, Diretor do Setor de Informações Econômicas e Fiscais da
Receita Estadual. Ato continuo, o Presidente tece considerações iniciais
relativas ao objetivo da reunião e, em seguida, concede a palavra aos
convidados para que façam suas exposições e respondam às perguntas
formuladas pelos Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Na
fase dos debates, os convidados ressaltam a importância e a eficácia do uso
do selo de controle de licenciamento de veículos e discorrem sobre as
especificações técnicas e os procedimentos para a aplicação deste, que
ficam a cargo do DETRAN-MG, de acordo com a Resolução n° 825. de
31112/96, do CONTRAN. Os expositores discorrem sobre a obrigatoriedade
do uso do selo no veículo, afirmando que se trata de um controle visual de
garantia ao cidadão devidamente licenciado com o pagamento do IPVA, do
DPVAT e das multas existentes. Após os debates, o Presidente agradece os
convidados pela participação e pelos valiosos subsídios trazidos à Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - Ambrósio Pinto - João

Leite.
ATA DA 41 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de novembro de

mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
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Deputados Dimas Rodrigues, Ailton Vilela e João Leite (substituindo este ao
Deputado Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do PSDB), membros
da supracitada Comissão. Na ausência do Presidente "ad hoc", o Deputado
Ailton Vilela assume a Presidência e, havendo número regimental, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado João Leite que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a eleger
o Presidente e a discutir e votar pareceres sobre proposições em fase de
redação final. Informa, ainda, aos parlamentares presentes que a Vice-
Presidência permanecerá com o Deputado Bilac Pinto. Após, o Presidente
determina que sejam distribuídas as cédulas de votação e convida o
Deputado João Leite para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas e
apurados os votos, é eleito para Presidente o Deputado Dimas Rodngues,
com três votos. Em seguida, o Presidente "ad hoc empossa o Presidente
eleito, Deputado Dimas Rodrigues, a quem passa a direção dos trabalhos.
Assumindo a Presidência, este parlamentar agradece a confiança nele
depositada e toma a decisão de que não seja apreciada a matéria constante
na pauta. Nada mais havendo a ser tratado. a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues. Presidente - Jorge Hannas - Wilson Trópia.
ATA DA i a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às dez horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite. Durval
Àngelo, Ivair Nogueira e João Batista de Oliveira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente "ad tioc". Deputado
Ivair Nogueira, declara abertos os trabalhos e informa que não ha ata a ser
lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão. Após, informa que a
reunião tem a finalidade de eleger o Presidente e o Vice-Presidente,
programar os trabalhos e discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,
determina que sejam distribuídas as cédulas de votação e convida o
Deputado Durval Ângelo para atuar como escrutinador. Recolhidas as
cédulas e apurados os votos, são eleitos, para Presidente. o Deputado João
Leite e, para Vice-Presidente, o Deputado Ivair Nogueira. ambos com quatro
votos. O Presidente "ad hoc" empossa o Presidente eleito. Deputado João
Leite, a quem passa a direção dos trabalhos. Assumindo a Presidência, este
parlamentar agradece a confiança nele depositada e empossa o Vice-
Presidente eleito. Deputado lvair Nogueira. Após. sugere que as reuniões
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ordinárias da Comissão se realizem às quartas-feiras, às 9h30min, o que é
acatado por todos. O Presidente lê a seguinte correspondência: ofícios das
Comissões de Direitos Humanos e de Educação. Cultura e Desporto da
Câmara dos Deputados, convidando os membros desta Comissão para
participar do Seminário Educação e Direitos Humanos, em 16111197 e
19/11197: da Sra. Alzira Elaine de Carvalho, denunciando irregularidades
administrativas na Cooperativa Padre Vicente de Paulo Penido Bumier -
COPAVI -; da Corregedoria-Geral de Polícia, solicitando cópia integral da
transcrição da reunião de 618197 da CPI do Sistema Carcerário e cópia do
pronunciamento da Sra. Dolores na reunião de 2314197: da Câmara Municipal
de Contagem, enviando cópia de moção de solidariedade a Vicente de
Souza, vítima de discriminação racial; da Editora Scipione, convidando a
Comissão para o lançamento do livro Tiradentes, um Presídio da Ditadura";
dos presos da Cadeia Pública de Nova Lima, solicitando seja realizada
inspeção na referida cadeia para que se averigúem as denúncias que
encaminham; do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, manifestando apoio às crianças P.J.S., 12
anos, e L.A.S., 11 anos, vítimas de violência sexual praticada por Antônio
Alves Capanema; da Arquidiocese da Paraíba, agradecendo à Comissão
pela aprovação de requerimento que propõe seja encaminhada às
autoridades competentes desse Estado solicitação de providências quanto à
apuração do assassinato de oito detentos no Presídio do Rôger, em João
Pessoa; do detento João Batista Fonseca Soares, da cidade de Carmo do
Paranaíba, denunciando tortura sofrida na Polícia Federal e alegando
inocência; da Sra. Leonor Gomes Machado Cordeiro, denunciando a falta de
cuidado da Ordem de Frei Orlando na administração do Cemitério Parque da
Colina; da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados,
convidando os membros da Comissão para participar do Encontro
Preparatório do Cinqüentenário da Declaração Americana sobre Direitos e
Deveres do Homem e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a
realizar-se nos dias 3112197 e 4112197: e do detento Gerolino Batista Filho,
enviado ao Deputado Ivair Nogueira, solicitando que interceda a seu favor
para que consiga revisão de seu processo. Passa-se à discussão e à votação
de proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo
apresenta requerimento em que solicita seja convidado o Sr. Newton José
Cavalcanti, Delegado da Policia Federal em Minas Gerais, para prestar
esclarecimentos sobre denúncias de desrespeito a ordens judiciais por parte
daquele órgão. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Em
seguida, o Deputado João Leite transfere a Presidência para o Deputado
Ivair Nogueira e apresenta requerimentos em que solicita seja realizada
reunião conjunta desta Comissão e cia Comissão de Saúde, com o objetivo
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de ouvir os Srs. Guilherme Riccio. Superintendente da FHEMIG: Nilo Moysés
Júnior, administrador do Sanatório Santa Fé; Ramon José de Oliveira,
administrador do Sanatório São Francisco de Assis: e Eduardo Rabelo,
Diretor da Colônia Santa Isabel: um representante dos servidores das
instituições citadas e um representante dos moradores das colônias, para
que discorram sobre a situação em que se encontram aquelas instituições: e
seja designado representante da Comissão para participar do supracitado
Encontro Preparatório, em Brasília, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara
dos Deputados. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados
os requerimentos. Ainda com a palavra, o Deputado João Leite lê
requerimento da Deputada Maria José Haueisen, em que solicita sejam
convidados a comparecer à reunião da Comissão o Sr. Gibraim Souza Couri,
Superintendente da Policia Rodoviária Federal, e o Maj. Magela Luiz Carlos
Lima, da Polícia Rodoviária Estadual, a fim de prestarem esclarecimentos
sobre a repressão ao transporte rodoviário intermunicipal em veículos de
pequeno porte. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Deputado João Leite agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1997. -
João Leite, Presidente - lvair Nogueira - Durval Angelo. -

ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As dez horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Militão, José
Henrique e Dimas Rodrigues (substituindo este ao Deputado Glycon Terra
Pinto, por indicação da Liderança do PPB), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o Presidente ad hoc". Deputado
José Militão, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Henrique
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a programar
os trabalhos. O Presidente solicita à assessoria que proceda â distribuição
das cédulas de votação e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues que exerça
as funções de escrutinador. Verificadas as cédulas, o escrutinador confirma a
existência de três votos dados ao Deputado José Henrique. para Presidente,
e ao Deputado Glycon Terra Pinto, para Vice-Presidente. A seguir, o
Presidente "ad hoc" proclama eleitos os Deputados José Henrique e Glycon
Terra Pinto, empossa o novo Presidente e transfere-lhe a direção dos
trabalhos. O Presidente, Deputado José Henrique, agradece a confiança nele
depositada e sugere aos membros da Comisão que as reuniões ordinárias
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desse órgão sejam realizadas às quintas-feiras, às 9 horas, o que é acatado
por todos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1997.
José Henrique, Presidente - José Militão - Kemil Kumaira.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE

Às dez horas e trinta minutos do dia dezoito de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Jorge Hannas e
Wilson Pires, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Jorge Hannas, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
da Comissão. O Deputado Jorge Hannas comunica que a reunião se destina
a eleger o Presidente e o Vice-Presidente. A Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Wilson Pires para
atuar como escrutinador. Feita a apuração, o Presidente "ad hoc" anuncia o
resultado e proclama eleitos para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Carlos Pimenta,
ambos com quatro votos. O Presidente "ad hoc", Deputado Jorge Hannas, dá
posse ao Presidente, e este, por sua vez, dá posse ao Vice-Presidente. O
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira agradece a escolha de seu nome e
ratifica o horário das reuniões ordinárias da Comissão, que se realizarão
todas as quintas-feiras, às 9h30min. A seguir, o Presidente passa à
discussão e à votação de proposição da Comissão. O Deputado Jorge
Hannas apresenta requerimento do Deputado João Leite, em que solicita
seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Direitos
Humanos, com o objetivo de ouvir os Srs. Guilherme Riccio,
Superintendente da FHEMIG: Nilo Moysés Júnior. Diretor do Sanatório Santa
Fé; Ramon José de Oliveira, Diretor do Sanatório São Francisco de Assis;
Eduardo Rabelo. Diretor da Colônia Santa Isabel; um representante dos
servidores das instituições acima citadas acima e um representante dos
moradores das colônias, que apresentarão um relato da situação em que
elas se encontram. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira. Presidente - Wilson Pires - Adelmo Carneiro

Leão - Jorge Hannas.
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ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA. CIÊNCIA E TECNOLOGIA

As dez horas e trinta minutos do dia dezoito de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Sebastião Navarro Vieira, José Maria Barros, José Henrique,
Gilmar Machado e Marco Régis, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental. o Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião
Navarro Vieira, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida
e que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
programar os trabalhos. O Presidente solicita à assessoria que proceda à
distribuição das cédulas de votação e ao Deputado Gilmar Machado, que
atue como escrutinador. Feita a apuração. o escrutinador anuncia a eleição
dos Deputados José Maria Barros e José Henrique para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente. respectivamente, ambos com cinco votos. Em
seguida. o Presidente "ad hoc" declara empossado o novo Presidente e
transfere-lhe a direção dos trabalhos. O Presidente, Deputado José Mana
Barros, agradece a confiança nele depositada, dá posse ao Vice-Presidente
e sugere sejam realizadas nas quartas-feiras às 9h30min. as reuniões
ordinárias da Comissão, o que é por todos acatado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Paulo Piau - Anderson Adauto.

ATA DA 1° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Ás dez horas e trinta minutos do dia dezoito de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Luiz Fernando Faria e Irani Barbosa,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o
Presidente "ad hoc". Deputado Ronaldo Vasconcellos. declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
da Comissão. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a se programarem os trabalhos:
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Luiz
Fernando Faria a atuar como escrutinador. Procede-se à contagem dos
votos, e o Deputado Luiz Fernando Faria registra 3 cédulas de votação. O
Deputado Irani Barbosa obteve 3 votos para Presidente, e, para Vice-
Presidente, o Deputado Ronaldo Vasconceilos também obteve 3 votos. O
Presidente "ad hoc", declara empossado como Presidente o Deputado Irani
Barbosa, a quem passa a Presidência dos trabalhos. 0 Deputado Irani



254
Barbosa agradece a confiança nele depositada e, em seguida, empossa o
Deputado Ronaldo Vasconcelios como Vice-Presidente. O Presidente, depois
de consultar os membros da Comissão, resolve que as reuniões ordinárias
serão realizadas às terças-feiras, no horário das 15 horas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1997.
lrani Barbosa, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Antônio Roberto - Luiz

Fernando Faria.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As onze horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Olinto Godinho,
Carlos Pimenta e Wilson Pires (substituindo este ao Deputado Wilson Trópia,
por indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental. o Presidente "ad hoc", Deputado Wilson Pires,
declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da
primeira reunião da Comissão, que se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a programar os trabalhos. A Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Olinto Godinho
para atuar como escrutinador. Feita a apuração, o Presidente "ad hoc"
anuncia o resultado e proclama como eleitos para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente. os Deputados Olinto Godinho e Carlos
Pimenta, ambos com três votos. O Presidente 'ad hoc", Deputado Wilson
Pires, dá posse ao Presidente, e este, por sua vez, dá posse ao Vice-
Presidente. O Deputado Olinto Godinho agradece a escolha de seu nome e
sugere que as reuniões da Comissão se realizem ordinariamente às terças-
feiras, às 15 horas, o que é aceito por todos. A seguir, o Presidente passa à
discussão e à votação de proposição da Comissão. O Deputado Wilson Pires
procede à leitura de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão em
que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão
de Saúde, para debater o financiamento da política de assistência social no
Estado, com diversas autoridades ligadas ao tema. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de novembro de 1997.
Olinto Godinho, Presidente - Anivaldo Coelho - Bené Guedes.

ATA DA i 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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TRANSPORTES. COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
As dezesseis horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados AíIton
Vilela, Alvaro Antônio, Bilac Pinto e Paulo Sctiettino, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente 'ad hoc",
Deputado Aílton Vilela, declara abertos os trabalhos, informa que não há ata
a ser lida, em virtude de ser esta a primeira reunião da Comissão, a qual se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a programar os
trabalhos. O Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e
convida o Deputado Paulo Schettino para atuar como escrutinador. Apurados
os votos, a Presidência proclama eleitos, como Presidente, o Deputado
Alvaro Antônio, e como Vice-Presidente, o Deputado Arnaldo Canarinho,
ambos com quatro votos. Prosseguindo. o Presidente ad hoc" declara
empossado como Presidente o Deputado Alvaro Antônio, a quem passa a
direção dos trabalhos. Este agradece a confiança nele depositada pelos
nobres pares e sugere que a Comissão se reúna ordinariamente todas as
quartas-feiras. às 15 horas, o que é acatado por todos. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Alvaro Antônio, Presidente - AlIton Vilela - Arnaldo Canarinho.

ATA DA ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia dezenove de novembro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Câmara Municipal de Pará de Minas os Deputados
Paulo Piau e Maria José Haueisen, membros da supracitada Comissão.
Encontra-se. também, presente o Deputado Antônio Júlio. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e
solicita à Deputada Maria José Haueisen que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, informa que a reunião, realizada em audiência pública, se destina a
discutir. com os convidados, a atual situação econômica das entidades
ligadas à avicultura no Estado de Minas Gerais. Logo após, a Presidência
convida os Srs. Avelino Costa. Presidente da AVIMIG: Eli Pinto Faria e Levi
Solano Severino, respectivamente, Prefeito Municipal e Presidente da
Câmara Municipal de Pará de Minas: Sinfrônio Mendes Ferreira,
representante do Ministro da Agricultura; Waine Franco, representante da
Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas - COGRAN -; e Osmano
Diniz França, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Pará de
Minas para tomarem assento à mesa. A Presidência registra ainda a
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presença dos Srs. Paulo César Freitas e José Faria Campos,
respectivamente, Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de
Nova Serrana; Dercy Alves Ribeiro Filho, Prefeito Municipal de Florestal;
Osvaldo Fonseca, Prefeito Municipal de Conceição do Pará; Hamílton José
de Araújo, Prefeito Municipal de Onça de Pitangui; e José Bonaparte,
Prefeito Municipal de Maravilhas. Em seguida, o Deputado Antônio Júlio tece
comentários iniciais sobre o assunto a ser debatido, e, logo após, o Sr.
Alberto Diniz, Vice-Presidente da AVIMIG, exibe transparências e fala sobre
a situação da avicultura no Estado. O Sr. Avelino Costa, Presidente da
AVIMIG, também expõe o tema. Continuando, Deputados e convidados
discutem o assunto, conforme consta nas gravações. A Presidência tece os
comentários finais, agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Mana José Haueisen - Wanderley Ávila - João

Leite.
ATA DA 78a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas e dez minutos do dia dezenove de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Leonídio Bouças, Ajalmar Silva, Arnaldo Penna e Marcos
Helênio, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Leonidio Bouças, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
registra o recebimento de ofícios dos Srs. lnneu Anmatéia, Presidente da
Câmara Municipal de Barroso; Lúcio Célio Guterres, Diretor do
SINDIELETRO-MG, e Júlio Cláudio A. Diniz, Coordenador Regional do
Médio São Francisco. A seguir, o Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições e indica os relatores a que foram distribuídas: Projetos
de Lei n°s 1.299 e 1.397197 (Deputado Ajalmar Silva): 1.392 e 1.398/97
(Deputado Arnaldo Penna): 1.394197 e Requerimento n° 2.401197 (Deputado
Marcos Helênio). Esgotada a matéria da ia Parte da reunião, passa-se à ia
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sujeitos à apreciação do Plenário. Colocados em discussão e
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela aprovação, no 2°
turno, do Projeto de Lei n° 1.243197 (relator: Deputado Arnaldo Penna): e, no
1 0 turno, dos Projetos de Lei n°s 1.290197 com a Emenda n°1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Marcos Helênio) e 1.332197 com



)Ç7

as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Ajalmar Silva). Esgotada a matéria dessa fase da reunião, passa-
se à 2a Fase da Ordem do Dia. compreendendo a discussão e a votação de
proposições sujeitas à apreciação da Comissão. Após discussão e votação, é
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° i .378/97, do Deputado Aílton
Vilela, que recebeu parecer pela aprovação do Deputado Ajalmar Silva.
Passa-se à 30 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Encontra-se sobre a mesa
requerimento do Deputado Marcos Helênio, mediante o qual solicita reunião
da Comissão com os convidados que menciona, para se discutir sobre a
concorrência promovida pelo Governo Estadual para implantação do sistema
de rádio-comunicação troncalizado, digital e criptografado para uso da
Polícia Civil do Estado. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de novembro de 1997.
Ajalmar Silva. Presidente - Ibrahim Jacob - Paulo Piau - Dimas Rodrigues -

Ermano Batista.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR

DE INQUÈRITO PARA. NO PRAZO DE 120 DIAS. APURAR A
INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE GARIMPOS NOS RIOS DO

TERRITÓRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS EFEITOS
DEVASTADORES E CORRUPTORES

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de
novembro de mil novecentos e noventa e sete. comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ambrõsio Pinto, José Militão, Antônio Andrade,
Luiz Fernando Faria. Gilmar Machado e Raul Lima Neto. membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental. o Presidente "ad hoc".
Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e informa que a
finalidade desta é eleger o Presidente e o Vice-Presidente. designar o relator
e programar os trabalhos da Comissão. O Presidente ad hoc determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado José Militão para atuar como escrutinador. Procede-se à contagem
dos votos e verifica-se que, para o cargo de Presidente, o Deputado Luiz
Fernando Faria obteve cinco votos, e o Deputado Gilmar Machado, um voto;
para o cargo de Vice-Presidente, o Deputado António Andrade obteve cinco
votos, e o Deputado Luiz Fernando Faria, um voto. O Presidente "ad hoc
proclama eleitos os Deputados Luiz Fernando Faria e Antônio Andrade, para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Em seguida. declara
empossado o Deputado Luiz Fernando Faria como Presidente da Comissão
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e passa-lhe a direção dos trabalhos. O Deputado Luiz Fernando Faria
assume a Presidência, agradece a confiança dos colegas ao elegê-lo e
declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Antônio Andrade.
Prosseguindo, o Presidente designa como relator dos trabalhos o Deputado
Gilmar Machado. Fica definido que a Comissão se reunirá ordinariamente às
terças-feiras, às 16 horas. O Deputado Gilmar Machado propõe que na
próxima reunião sejam apresentadas sugestões para que a Comissão possa
elaborar seu cronograma de trabalho. A Presidência indaga se há alguma
proposição a ser apresentada. O Deputado José Militão apresenta
requerimento para que seja enviado ofício ao Sr. Britaldo Silveira Soares,
Diretor Jurídico da S.A. Estado de Minas, solicitando seja remetida a esta
Casa a documentação que aquele jornal tiver em seu arquivo no que se
refere à atividade de garimpo no Estado. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1997,
Luiz Fernando Faria, Presidente - Gilmar Machado - Raul Lima Neto -

Toninho Zeitune - Paulo Piau.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N° 13.482

Às quinze horas e trinta minutos do dia dezenove de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Jorge Eduardo de Oliveira e José Militão
(substituindo este à Deputada EIbe Brandão. por indicação da Liderança do
PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado José Militão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que
a reunião se destina a apreciar o parecer sobre o supracitado veto e indaga
do relator, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, se está em condições de
apresentar seu parecer. O relator, por seu parecer, conclui pela manutenção
do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.482. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. O Presidente suspende os trabalhos.
Reaberta a reunião, o Presidente solicita ao Deputado José Militão que
proceda à leitura desta ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões. 19 de novembro de 1997.



rA^
259 1

Jorge Hannas, Presidente - José Militão - Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA 57 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

As nove horas e trinta minutos do dia vinte de novembro de mil novecentos
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas
Rodrigues, Wilson Trõpia e Jorge Hannas, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Dimas
Rodrigues . declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Wilson Trópia
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência distribui ao
Deputado Wilson Trópia os Projetos de Lei n°s 1 032/96. 1.166, 1.329, 1.399,
1.248, 1.252, 1.270 e 1.275/97 e ao Deputado Jorge Harinas os Projetos de
Lei n°s 1.281, 1.282, 1.302, 1.303, 1.306, 1.334, 1.341 e 1.346197. Encerrada
a 1  Parte da reunião, passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.032/96. 1.166. 1.329 e
1.399197 (relator: Deputado Wilson Trópia). Passa-se, a seguir. à fase de
discussão e votação de matérias de deliberação conclusiva das comissões.
Discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n os 1.248. 1.252, 1.270 e 1.275197
(relator: Deputado Wilson Trópia); 1.281, 1.282, 1.302, 1.303. 1.306, 1.334,
1.341 e 1.346197 (relator: Deputado Jorge Hannas). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 27 de novembro de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Arnaldo Penna - Aílton Vilela.	 -
ATA DA 72 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte de novembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martíni,
Roberto Amaral. Durval Angelo, Antônio Júlio e João Batista de Oliveira
(substituindo os dois últimos, respectivamente. aos Deputados Antônio
Roberto e José Braga, por indicação das Lideranças do PMDB e do PDT),
membros da Comissão supracitada. Encontra-se presente. também, a
Deputada Maria José Haueisen. Havendo número regimental. o Presidente.
Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Antônio Júlio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A Presidência
acusa o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Eduardo
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Ladislau Marques, Presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de
Minas Gerais; David Crosland Guimarães, Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Montes Claros; Paulo Afonso Romano. Secretário
de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal: Efigênio Soares de Oliveira, 1 0-Secretário da Câmara
Municipal de Janaúba: Antônio Faria, da Fundação de Ensino Superior de
Passos - FESP -; Manoel Geraldo Dayrell, Chefe de Gabinete da
CODEVASF, e Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da
Caixa Econômica Federal em Minas Gerais. Na fase de designação de
relator, o Presidente procede à distribuição da matéria: os Projetos de Lei nos
1.290 e 1.363197 são distribuídos ao Deputado Roberto Amaral: o Projeto de
Lei n° 1 .450/97, ao Deputado José Braga; e o Projeto de Lei n° 1.297197 é
redistribuído ao Deputado Antônio Júlio. Na fase de discussão e votação de
proposições da Comissão, o Deputado Durval Angelo apresenta
requerimento em que solicita à Área de Consultoria Temática informações
sobre as alíquotas de IPVA praticadas em Minas Gerais, em Estados
limítrofes e no Estado do Paraná, no ano de 1997, e as alíquotas a serem
praticadas em 1998. A seguir, o Deputado Roberto Amaral apresenta
requerimento em que solicita seja convidado o Secretário Adjunto da
Fazenda para fazer uma explanação sobre o Projeto de Lei n° 1 .452/97, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o programa de fomento ao
desenvolvimento das microempresas e das empresas de pequeno porte do
Estado de Minas Gerais, estabelece tratamento diferenciado e simplificado
nos campos administrativo, tributário, crediticio e de desenvolvimento
empresarial a elas aplicáveis e dá outras providências. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Logo após.
o Presidente procede à leitura do relatório da visita às obras de
microbarragens da COPASA-MG no vale do Jequitinhonha. Durante o
debate do relatório os parlamentares decidem aguardar o estudo que será
encaminhado a esta Comissão pelo Tribunal de Contas para que sejam
tomadas as devidas providências. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia.
Com a palavra. o Deputado Roberto Amaral. relator do Projeto de Lei n°
1.153197, emite parecer mediante o qual conclui pela rejeição do projeto.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Logo após, o
Deputado Durval Ângelo, relator dos Projetos de Lei n o

s 1.150/97 e 1.212197,
apresenta seus pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação do
Projeto de Lei n° 1.150197 na forma do Substitutivo n°2 e do Projeto de Lei
n° 1.212197 na forma do Substitutivo n° 1. Colocados em discussão e
votação, são os pareceres aprovados. Com a palavra, o relator do Projeto de
Lei n° 1.233197. Deputado José Braga, emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto com a Emenda fl° i. Na fase de discussão, o
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Deputado Antônio Júlio solicita vista da matéria, e seu pedido é deferido pelo
Presidente. Os relatores dos Projetos de Lei n°s 1.297197 e 1.425/97.
Deputados Antônio Júlio e José Braga. respectivamente, solicitam prazo
regimental para apresentar seus pareceres, o que é defendo pelo Presidente.
Passa-se à 31 Fase da Ordem do Dia. Com  a palavra, o Deputado Roberto
Amaral apresenta requerimento no qual solicita a retirada de pauta do
Reguenmento n° 2.238197, nos termos do art. 120, inciso XI, do Regimento
Interno. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Júlio - José Braga - Roberto Amaral -

Marcos Helénio - Ajalmar Silva - Durval Angelo - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 43 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 30196

Às quinze horas do dia vinte de novembro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Antônio Roberto, João Leite, Adelmo Carneiro Leão, Durval Angelo, Hely
Tarqüínio, Arnaldo Penna e Roberto Amaral, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar o parecer para o 2 0 turno da mencionada proposta de emenda à
Constituição e que foi designado relator da matéria o Deputado Roberto
Amaral, a quem indaga se está em condições de emitir seu parecer. O
relator solicita a distribuição de avulso de seu parecer, que conclui pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 30196. na forma do
Substitutivo n° 1 e pela rejeição da Emenda n° 1. O Presidente determina a
distribuição de avulso do parecer aos membros da Comissão e-, não havendo
mais matéria a ser tratada, agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, conforme
edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Ajalmar Silva - Hely Tarqüínio - José Braga -

João Leite - Durval Angelo - Adelmo Carneiro Leão - Roberto Amaral - Paulo
Piau - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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Às quinze horas do dia vinte e um de novembro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Câmara Municipal de Conceição das
Alagoas os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Anderson Adauto e Paulo
Piau (substituindo este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação
da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Paulo Piau que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, a Presidência informa que a reunião, convocada em virtude de
requerimento do Deputado Anderson Adauto, se destina a debater, em sua
primeira parte, a demissão de Diretoras de escolas públicas estaduais em
Conceição das Alagoas e, na segunda parte, o possível fechamento da
Faculdade de Educação de Uberaba, conforme notícias veiculadas pela
imprensa local. O Presidente convida para tomarem assento à mesa os Srs.
Heitor Mesquita de Freitas, Prefeito Municipal de Conceição das Alagoas;
Elson Carlos Rosa, Presidente da Câmara Municipal; Sras. Abgail
Bracarense, Superintendente da 39a SRE: Helenice Fontes, Palmira Gava e
Edna Eleoténo, Diretoras exoneradas. A seguir, o Presidente concede a
palavra aos debatedores, para suas considerações iniciais, os quais utilizam-
na na seguinte seqüência: Sras. Helenice Fontes, Palmira Gava, Edna
Eleoténo, Abgail Bracarense e Deputados Anderson Adauto e Paulo Piau.
Nesta fase, a Superintendente Regional entrega ao Presidente cópia de
relatório e documentação que motivaram a demissão das aludidas Diretoras.
Dando prosseguimento, o Presidente franqueia a palavra ao público
presente, e dela fazem uso as Sras. Lídia Nara de Sene Oliveira e Oliveira e
Nâdia Aparecida de Sene Oliveira Garcez Vidigal, professoras: os Srs.
Roberto Vidigal, Presidente Municipal do PSDB, e José Antônio, Vereador:
as Sras. Ivonete Castanheira, Fátima Miziara e Doris de Oliveira Alves
Freitas e o Sr. Elcio de Paula, Vereador. Nesta fase dos debates, o Sr.
Roberto Vidigal entrega ao Presidente fita cassete contendo conversa sua
com a Superintendente Regional, no dia 31 de outubro. em Uberaba. Segue-
se amplo debate, com a participação efetiva de todos os presentes. O
Deputado Anderson Adauto apresenta requerimento, em que pleiteia se
solicite ao Secretário da Educação que encaminhe à Comissão cópia da fita
de vídeo gravada em 15 de outubro. na  Câmara Municipal, com a presença
da Superintendente Regional, de autoridades municipais. de Diretores,
professores e alunos da comunidade local, objetivando demonstrarem-se
irregularidades das Diretoras exoneradas. Requer, ainda, se solicite ao
Secretário cópia de fita cassete gravada pela Superintendente no dia 15 de
outubro, em Uberaba, contendo conversa sua com o Sr. Roberto Vidigal.
Dando seqüência o Presidente concede a palavra aos convidados, para suas
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considerações finais, e informa a disposição dos membros presentes de
interceder junto ao Secretário da Educação para a abertura de sindicância
para a apuração dos fatos e possíveis ações posteriores. O Presidente
comunica a teleconferência que a Assembléia Legislativa realizará no dia 2
de dezembro, de 9 às 12 horas, através de sistema de satélite, para os 853
municípios do Estado, com a finalidade de debater a gestão de recursos para
o ensino fundamental, quando Prefeitos e autoridades poderão, por meio de
telefone ou fax, participar dos debates. Cumprida a primeira parte da
reunião, a Presidência agradece a presença de todos e convoca os membros
da Comissão para a segunda parte, em Uberaba, nas dependências da
Faculdade de Educação, e suspende os trabalhos. Reabertos os trabalhos,
com a presença dos Deputados supracitados, o Presidente informa que, das
autoridades convidadas, compareceu apenas o Sr. João Gilberto Riposatti,
Vereador, representando o Sr. Paulo da Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Uberaba, a quem convida para tomar assento à mesa.
juntamente com as Sras. Eclair Gonçalves Gomes, representante do
PROCOM. e Francelina Leopoldina Fernandes, representante regional do
SIND - UTE. O Presidente informa que a segunda parte se destina a debater
o possível fechamento da Faculdade de Educação de Uberaba. Após
considerações iniciais, o Presidente concede a palavra ao Deputado
Anderson Adauto, autor do requerimento que motivou a reunião, e ao
Deputado Paulo Piau, o qual informa sobre a futura agregação da FEU à
UEMG. A seguir, o Presidente franqueia a palavra ao público, e dela fazem
uso os Srs. João Gilberto Riposatti, Vereador, Luis Custódio Silva, Anísio
Braga, Robert Ansel Gríssom e Wellington Félix e as Sras. Eliete Rodrigues
Pereira, Maria Merenciana Cardoso. Jaqueline Oliveira Lima, Francelina
Fernandes e Eclair Gonçalves. Segue-se amplo debate. O Presidente
ressalta, ao final, a validade do processo de agregação da Faculdade de
Ensino, mas conclama os presentes para um trabalho efetivo no intuito da
incorporação dessa unidade de ensino pela UEMG. Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado. o Presidente agradece a
presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Sebastião Navarro Vieira -

Marco Régis.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às quatorze horas do dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Durval Ângelo e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental o Presidente, Deputado João Leite, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A reunião se destina a avaliar o trabalho infantil no Estado,
mediante a simulação de um tribunal, que contará com a participação dos
Srs. Luiz Antônio Chaves, Coordenador do Movimento Mineiro contra o
Trabalho Infantil; Camiem Lúcia Antunes Rocha, advogada e professora de
Direito Constitucional da PUC-MG; Raimundo Cândido, Presidente da OAB,
representado pelo Sr. Carlos Alberto Torezani, advogado do Sindicato dos
Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem; Egídia Maria Aiexe, membro do
Movimento Nacional de Direitos Humanos; Helena Greco, Coordenadora do
Movimento Tortura Nunca Mais; Pe. Paulo Gabriel Lopes Blanco, vigário da
Paróquia Cristo Redentor; Maria do Rosário Caiafa Faria, Coordenadora da
Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo
Horizonte; Sumara Oliveira Ribeiro, membro da Executiva Estadual do PT e
do Grupo Mineiro contra o Trabalho Infantil; Irmão Mesquita, articulador
sócio-político da Inspetoria São João Bosco; Ronaldo Ferreira Pinto, ex-
interno da FEBEM; dos menores Valtamir de Oliveira Júnior e Elaine
Femandes dos Reis e dos Deputados Durval Angelo. Ivair Nogueira e João
Leite. Em seguida, o Deputado João Leite convida a tomar assento à mesa
os Srs. Luiz Antônio Chaves, que atuará como promotor; Carlos Alberto
Torezani, que fará a defesa, e a Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha, que
atuará como Juíza. Após, convida a tomar assento no lado direito do
auditório o Pe. Paulo Gabriel Lopes Blanco. as Sras. Egidia Mana Aiexe,
Helena Greco, Maria do Rosário Caiafa Faria e Sumara Oliveira Ribeiro e o
Irmão Mesquita, que atuarão como jurados. Na sequência, convida a tomar
assento no lado esquerdo do auditório o Sr. Ronaldo Ferreira Pinto, os
menores Valtamir de Oliveira Júnior e Elaine Femandes dos Reis e os
Deputados Ivair Nogueira e Durval Ângelo, que atuarão como testemunhas.
Ato continuo, o Presidente passa a palavra ao Deputado Durval Angelo,
autor do requerimento que motivou a reunião, para que faça suas
considerações iniciais. Prosseguindo, o Deputado João Leite esclarece aos
presentes que ele fará parte do corpo de jurados e, em seguida, passa a
palavra à Sra. Carrnem Lúcia Antunes Rocha, que passa a conduzir os
trabalhos. As testemunhas, a acusação, a defesa e os jurados manifestam-
se, conforme consta nas notas taquigráficas. Após ouvir os testemunhos
apresentados pelos Deputados Ivair Nogueira e Durval Angelo. pelas
crianças Elaine e Valtamir e pelo Sr. Ronaldo Ferreira e ouvir, também, os
argumentos da acusação, da defesa e do corpo de jurados. o tribunal decide
condenar: a exploração do trabalho infantil como crime lesa-humanidade: a
sociedade brasileira, que se beneficia desse crime e banaliza-o,
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acumpliciando-se aos exploradores diretos de tais trabalhos: o empresanado,
que se vale de tal exploração à guisa de ajuda à família do desempregado
adulto, do qual subtraem os direitos constitucional e legalmente assegurados;
os governos, que adotam políticas que agravam a questão do desemprego e
permitem a ampliação do trabalho infantil sob o argumento de ser um
aprendizado assistemático: os órgãos do Poder Executivo, que morosamente
ou sequer apuram os casos de exploração do trabalho infantil; e os órgãos
do Poder Judiciário, que morosa e retraidamente aplicam as normas
protetoras do direito à vida, em especial, à vida infantil. A Juíza Carmem
Lúcia Antunes Rocha encerra os trabalhos do tribunal e devolve a
Presidência ao Deputado João Leite. Com a palavra, a Sra. Helena Greco
parabeniza o Deputado João Leite por sua reeleição à Presidência da
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares e dos
convidados e os valiosos subsídios por eles prestados à Comissão,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
João Leite, Presidente - Miguel Martini - Durval Angelo- Ivair Nogueira.

ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As dez horas do dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Henrique, José Militão e Kemil Kumaira. membros da supracitada Comissão.
Registra-se também a presença dos Deputados Dimas Rodngues, Mana
José Haueisen e Wilson Pires. Havendo número regimental. o Presidente,
Deputado José Henrique. declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
José Militão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir. informa que a
reunião se destina a debater a instalação da Zona de Processamento de
Exportação - ZPE -, em Teóf 110 Otôni. O Presidente convida a tomar assento
à mesa os debatedores: Srs. Hélson Cavalcânti Braga, Secretário Executivo
do Conselho Nacional da ZPE, e Kalil Kassim Elawar, Presidente do
Conselho de Administração da ZPEX, de Teófilo Otôni. O Presidente registra
a presença dos Srs. Marcelo Durães Godinho, funcionário do BDMG: Carlos
Henrique Policeni. Administrador da ZPEX. de Teófilo Otôni: e Jorge Raggi,
geólogo. A seguir. o Presidente concede a palavra à Deputada Maria José
Haueisen. autora do requerimento que motivou a reunião, para seus
comentários iniciais, e, posteriormente, passa a palavra aos debatedores. O
Presidente registra a presença do Sr. Edson Soares. Prefeito Municipal de
Teófilo Otôni. A seguir, o Presidente passa à fase dos debates, e fazem uso
da palavra os Deputados Kemil Kumaira e Wilson Pires, o Prefeito Edson
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Soares e a Deputada Mana José Haueisen. Em face da saída do Deputado
José Henrique, assume a direção dos trabalhos o Deputado Kemil Kumaira,
que concede a palavra aos convidados para suas considerações finais.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
José Henrique, Presidente - José Militão - José Braga.

ATA DA 59a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüínio, Ermano Batista, Sebastião Costa e Gilmar
Machado, membros da Comissão de Constituição e Justiça; Paulo Piau
(substituindo o Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do
PFL), Ajalmar Silva, lbrahim Jacob e Hely Tarqüinio (substituindo este ao
Deputado Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do PSDB). membros
da Comissão de Administração Pública: Roberto Amaral, Sebastião Navarro
Vieira, Gilmar Machado e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado
Maun Torres, por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado HeIy Tarqüinio, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Ermano Batista que proceda à leitura da ata da reunião
anterior. O Deputado Paulo Piau requer a dispensa da leitura, o que é
aprovado pela Comissão. O Presidente dá por aprovada a ata e solicita aos
parlamentares que a subscrevam. O Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar o Parecer para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n° 1.476197,
do Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei n° 11.406, de
26/1/94, e dá outras providências. Com  a palavra, o Deputado Sebastião
Costa, relator na Comissão de Constituição e Justiça, emite parecer em que
conclui pela constitucional idade, pela legalidade e pela jundicidade da
matéria. Na fase de discussão, o Deputado Gilmar Machado solicita vista do
parecer, que é concedida pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Roberto - Roberto Amaral - Maria

José Haueisen - Paulo Piau - Adelmo Carneiro Leão - João Leite - Ajalmar
Silva - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.
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ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva. lbrahim Jacob, Paulo Piau (substituindo este ao
Deputado Leonidio Boucas, por indicação da Liderança do PFL), Dimas
Rodrigues (substituindo o Deputado Sebastião Helvécio. por indicação da
Liderança do PPB) e Ermano Batista (substituindo o Deputado Arnaldo
Penna, por indicação da Liderança do PSDB). membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Ajalmar
Silva, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado lbrahim Jacob que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente comunica o
recebimento de ofício do Presidente da Assembléia Metropolitana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL - e do Sr. Roberto de Melo
Pinheiro. Prefeito de Mateus Leme, solicitando a suspensão da tramitação do
Projeto de Lei n° 1.320197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos.
Prosseguindo, comunica o recebimento das seguintes proposições e sua
distribuição aos relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar n°
23197, em 20 turno (relator: Deputado Arnaldo Penna); Projetos de Lei n°s
1.379197 (relator: Deputado Ajalmar Silva) e 1.454197 (relator: Deputado
Arnaldo Penna), em 10 turno. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Leonidio Bouças. Presidente - Ajalmar Silva - Antônio Andrade - Arnaldo

Penna - lbratiim Jacob.
ATA DA ia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA, DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL E DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quinze horas e cinqüenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de

novembro de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Hely Tarqüinio, Errnano Batista. Gilmar Machado e
Sebastião Navarro Vieira, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Paulo Piau, Roberto Amaral e Ajalmar Silva (substituindo este à Deputada
Elbe Brandão, por indicação da Liderança do PSDB). membros da Comissão
de Política Agropecuária e Agroindustnal: Gilmar Machado. Roberto Amaral,
Hely Tarqüinio e Paulo Piau (substituindo os dois últimos, respectivamente.
aos Deputados Mauri Torres e Sebastião Navarro Vieira, por indicação das
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Lideranças do PSDB e PFL), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Encontra-se presente também o Deputado
lbrahim Jacob. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely
Tarqüínio, declara abertos os trabalhos e informa que não há ata a ser lida,
por se tratar da primeira reunião conjunta destas Comissões. Informa, ainda,
que a reunião se destina a apreciar os pareceres para o 10 turno do Projeto
de Lei n01.452197. Encerrada a i a Parte da reunião, o Deputado Ermano
Batista, relator da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça,
emite parecer mediante o qual conclui pela constitucional idade, pela
legalidade e pela juridicidade do projeto com as Emendas n°5 1 a 5.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado pelos membros da
Comissão de Constituição e Justiça. Logo após, o Deputado Paulo Piau,
relator da matéria no âmbito da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria com as Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado pelos membros da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustnal. Prosseguindo, o
Deputado Roberto Amaral apresenta requerimento em que solicita seja
convidado o Sr. Luiz Antônio Athayde Vasconcelos, Secretário Adjunto da
Secretaria de Estado da Fazenda, para prestar esclarecimentos sobre a
matéria objeto do referido projeto. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado por unanimidade. O relator no âmbito da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Deputado Roberto Amaral, emite parecer pela
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda n° 6. Na fase de discussão, o Deputado
Gilmar Machado solicita vista da matéria, o que é deferido pela Presidência.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - José Braga - José Militão - Marcos Helênio -

Jorge Eduardo de Oliveira - Wilson Pires - Maria José Haueisen - Paulo Piau
- Elbe Brandão - Miguel Martini.	 -	-

ATA DA i a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados José Maria Barros, José Henrique, Sebastião Navarro Vieira e
Marco Régis, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença
dos Deputados João Batista de Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira e Antônio
Roberto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Maria
Barros, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Sebastião Navarro
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Vieira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião tem
por finalidade debater o Projeto de Lei n° 1.176/97, do Deputado João Batista
de Oliveira, que proíbe a cobrança de taxas, contribuições e mensalidades
de qualquer natureza nas escolas públicas estaduais. O Presidente solicita
que tomem assento à mesa os seguintes convidados: Sras. ledir Bambirra,
Presidente da Federação das Associações de Pais de Alunos de Minas
Gerais, e Maria Lúcia Simões, representante do Conselho Estadual da
Criança e do Adolescente; e Sr. Luiz Carlos Martinho, Coordenador da União
Colegial de Minas Gerais. Após tecer comentários sobre o assunto, o
Presidente passa a palavra ao Deputado João Batista de Oliveira, autor do
requerimento que motivou a reunião, para suas considerações iniciais. A
seguir, o Presidente concede a palavra aos convidados. A Sra. ledir
Bambirra passa às mãos da Presidência documentação contendo várias
denúncias de cobrança ilegal e sistemática de taxas e contribuições em
escolas públicas estaduais e na Escola Municipal José Miranda Sobrinho, de
Betim. O Presidente, a seguir, passa à fase de debates, e fazem uso da
palavra os Deputados José Henrique, Jorge Eduardo de Oliveira, Marco
Régis e João Batista de Oliveira, além dos convidados. Em face do exposto,
o relator da matéria, Deputado José Henrique, convida os presentes para um
encontro informal, logo após a reunião, para chegarem a um acordo sobre o
Parecer para o 1 1 Turno do Projeto de Lei ri 0 1.176197. A seguir, o Deputado
Marco Régis apresenta requerimento em que solicita seja dirigido ofício ao
Secretário da Educação. encaminhando o rol de denúncias apresentadas e
pedindo as providências administrativas cabíveis. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. Finalizando, o Presidente concede a palavra, para
suas considerações finais, aos convidados, que manifestam seu
agradecimento pela acolhida e pelo interesse com relação ao assunto.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece a presença dos debatedores e dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser
realizada hoje, às 15 horas, na Sala das Comissões, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
José Henrique, Presidente - Marco Régis - Gilmar Machado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 48197

Dá nova redação ao art. 180 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - 0 art. 180 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a
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vigorar com a seguinte redação:

"Art. 180 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Município e das entidades da administração indireta será
exercida pela Câmara Municipal, que julgará as contas do Prefeito após
apreciação de parecer prévio do Conselho Estadual de Contas dos
Municípios.

§ 1 1 - O parecer prévio do Conselho Estadual de Contas dos Municípios
será emitido no prazo de trezentos e sessenta dias, contados do recebimento
das contas municipais.

§ 20 - Na apreciação das contas municipais e emissão de parecer prévio, o
Conselho Estadual de Contas dos Municípios obedecerá à ordem do seu
recebimento pela Secretaria do Tribunal.

§ 30 - As decisões do Conselho Estadual de Contas dos Municípios de que
resulte débito ou multa terão eficácia de título executivo.

§ 40 - No primeiro e no último ano do mandato do Prefeito Municipal, o
Município enviará ao Conselho Estadual de Contas dos Municípios o
inventário de todos os seus bens móveis e imóveis.

§ 50 - O Conselho Estadual de Contas dos Municípios exercerá, em relação
ao Município e às entidades de sua administração indireta, as atribuições
previstas no art. 76 desta Constituição, observado o disposto no art. 31 da
Constituição da República.".

Art. 20 - O § 1 0 do art. 77 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa
a vigorar com a seguinte redação. suprimindo-se o § 21:

"Art. 77 - ....................
§ 10 - Lei complementar disporá sobre a organização do Tribunal, que

poderá ser dividido em Câmaras, observado o disposto no § 60 do artigo
anterior.

Art. 30 - O inciso II do § 1 0 do art. 78 da Constituição do Estado de Minas
Gerais passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 78 - ...........
§ 1°- ...............
II - cinco, pelo Presidente da Assembléia Legislativa, precedida a

nomeação pela escolha em Plenário.".
Art. 40 - O art. 79 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 79 - O Conselho Estadual de Contas dos Municípios, com sede na

Capital do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território
do Estado, é composto de sete Conselheiros, escolhidos entre brasileiros que
satisfaçam os requisitos previstos nos incisos 1 a IV do "caput' do artigo
anterior.

§ 1 0 - Os Conselheiros do Conselho Estadual de Contas dos Municípios são
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nomeados:
- dois, pelo Governador do Estado, precedida a nomeação de aprovação

pela Assembléia Legislativa;
li - cinco, pelo Presidente da Assembléia Legislativa, precedida a

nomeação pela escolha do Plenário.
§ 20 - Aplica-se, quanto aos procedimentos para a nomeação dos

Conselheiros do Conselho Estadual de Contas dos Municípios, o disposto
nos § 20 e 30 do art. 78 da Constituição Estadual.

§ 30 - O Conselheiro do Conselho Estadual de Contas dos Municípios tem
as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vantagens e
vencimentos do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais e somente pode aposentar-se com as vantagens do cargo quando o
tiver exercido efetivamente por mais de cinco anos.

§ 40 - O Conselho Estadual de Contas dos Municípios exercerá
privativamente, no âmbito de suas atribuições, as competências previstas
nos incisos 1 a III do § 30 do art. 77 desta Constituição.

§ 50 - Lei complementar disporá sobre a organização do Conselho Estadual
de Contas dos Municípios.".

Art. 50 - Acrescente-se ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado de Minas Gerais o seguinte artigo:

"Art..... - O Conselho Estadual de Contas dos Municípios será instalado até
o dia 31 de março de 1998.

§ 1 0 - Os recursos orçamentários necessários para a instalação do Tribunal
e seu funcionamento no exercício de 1998 serão providos mediante a
abertura de crédito extraordinário.

§ 20 - O Conselho Estadual de Contas dos Municípios compartilhará
instalações físicas com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pelo
período mínimo de dez anos.

§ 30 - Até que sejam criados em lei e providos mediante concurso público
os cargos necessários para o funcionamento do Conselho Estadual de
Contas dos Municípios, serão nele lotados os cargos de provimento efetivo
existentes na estrutura da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais e subordinados à Diretoria Financeira e Orçamentária para
Municípios - DFOM -, além de outros definidos pela comissão especial de
que trata o parágrafo anterior.

§ 40 - No prazo de cinco anos, contados da data da instalação do Tribunal
Estadual de Contas dos Municípios, os ocupantes dos cargos mencionados
no parágrafo anterior farão opção irretratável pelo órgão a que deverão
pertencer, vedada qualquer forma de transformação na natureza do cargo de
provimento efetivo que ocupem ou a obtenção de vantagens de natureza
pecuniária.
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§ 50 - Os cargos a serem criados na estrutura do Conselho Estadual de

Contas dos Municípios guardarão estrita isonomia com os existentes no
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, especialmente no que se
refere ao vencimento, vantagens e jornada de trabalho.".

Art. 60 - O inciso Xii do art. 61; os incisos XXI e XXII e a alínea "a" do inciso
XXIII, todos do art. 62; o "caput" e o inciso II do § 20 do art. 65; o inciso li do
art. 66; o inciso 1 do § 1 0 do art. 72 e o parágrafo único do art. 82 da
Constituição do Estado de Minas Gerais passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 61 - ..................
XII - organização do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da

Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, do Conselho Estadual de Contas
dos Municípios, da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos demais órgãos da
Administração Pública;"

"Art. 62 - ....................
XXI - escolher cinco dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas e do

Conselho Estadual de Contas dos Municípios;
XXII - apreciar, anualmente, as contas do Tribunal de Contas e do

Conselho Estadual de Contas dos Municípios;
XXIII - ........................
a) - dos Conselheiros do Tribunal de Contas e do Conselho Estadual de

Contas dos Municípios indicados pelo Governador;"
"Art. 65 - A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer

membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado,
ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Conselho Estadual de
Contas dos Municípios, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos definidos nesta Constituição.

§ 1°- ....................
§ 20
IV - as leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do

Conselho Estadual de Contas dos Municípios, da Advocacia do Estado, da
Defensoria Pública, da Polícia Militar e da Polícia Civil."	-

"Art. 66 ...................
II - do Tribunal de Contas e do Tribunal Estadual de Contas dos

Municípios, por seus respectivos Presidentes, a criação e a extinção de
cargo e função públicos e a fixação de vencimentos de seus membros e dos
servidores da Secretaria, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes
Orçamentárias."

"Art. 72 - ..................
§ 1°- ......................

- a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de
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Contas e do Conselho Estadual de Contas dos Municípios, a carreira e a
garantia de seus membros, bem assim a carreira e a remuneração dos
servidores de suas Secretarias;

"Art. 82 - ........................
Parágrafo único - A denúncia poderá ser feita, em qualquer caso, à

Assembléia Legislativa, ou, sobre assunto da respectiva competência, ao
Ministério Público, ao Tribunal de Contas ou ao Tribunal Estadual de Contas
dos Municípios.".

Art. 7°- O inciso XXIII do art. 90, a alínea "c" do inciso 1 do art. 106 e o art.
124 da Constituição do Estado de Minas Gerais passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 90 - ........................
XXIII - nomear Conselheiros do Tribunal de Contas e do Conselho Estadual

de Contas dos Municípios e os Juizes do Tribunal de Justiça Militar, nos
termos desta Constituição;"

"Ari. 106- ..........................

c) - o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da
Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal ou de
seus órgãos diretivos e colegiados, de Juiz de Direito, nas causas de
competência recursal, de Secretário de Estado, dos Presidentes do Tribunal
de Contas e do Conselho Estadual de Contas dos Municípios, do Procurador-
Geral de Justiça e do Procurador-Geral do Estado."

"Art. 124 - O Ministério Público junto do Tribunal de Contas e do Conselho
Estadual de Contas dos Municípios será exercido por Procurador de Justiça
integrante do Ministério Público Estadual.".

Art. 80 - Os § 1 0 e 20 do art. 155; o parágrafo único do art. 156: o § 6 0 do
art. 157 e o art. 162 da Constituição do Estado de Minas Gerais passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 155- ........................
§ 1 0 - O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, de iniciativa do

Governador do Estado, resultará das propostas parciais de cada Poder, do
Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Conselho Estadual de Contas
dos Municípios, compatibilizadas em regime de colaboração.

§ 2° - ..............................

VI -um, pelo Presidente do Conselho Estadual de Contas dos Municípios."
"Art. 156 - ..........................
Parágrafo único - O disposto neste artigo se aplica, no que couber. ao

Ministério Público, ao Tribunal de Contas e ao Conselho Estadual de Contas
dos Municípios."
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"Art. 157- ........................
§ 60 - O Tribunal de Contas e o Conselho Estadual de Contas dos

Municípios, órgãos auxiliares do Poder Legislativo, participarão da audiência
pública regional referida no parágrafo anterior."

"Art. 162 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias,
compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de
Contas e do Conselho Estadual de Contas dos Municípios, ser-lhes-ão
entregues em duodécimos até o dia vinte de cada mês, na forma da lei
complementar a que se refere o art. 159, sob pena de crime de
responsabilidade.".

Art. 90 - O "caput" do art. 265 e o "caput" do art. 299 da Constituição do
Estado de Minas Gerais passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 265 - Na forma das respectivas leis orgânicas, a instrução dos
processos de fiscalização financeira e orçamentária no Tribunal de Contas e
no Conselho Estadual de Contas dos Municípios será promovida por Auditor
quando não estiver substituindo Conselheiro."

"Art. 299 - A variação nominal da folha global de pessoal de cada um dos
Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Conselho Estadual de Contas
dos Municípios e da Procuradoria-Geral de Justiça não poderá ser superior,
em cada quadrimestre, à variação nominal da receita estadual ocorrida no
período.".

Art. 10 - Esta proposta de emenda à Constituição entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 1997.
Wanderley Ávila - Olinto Godinho - Dilzon Meio - Elbe Brandão - Ermano

Batista - Francisco Ramalho - Alvaro Antônio - Luiz Fernando Faria - Miguel
Martini - José Bonifácio - Elmo Braz - Antônio Andrade - Paulo Schettino -
José Henrique - Cleuber Carneiro - Ambrósio Pinto - Sebastião Navarro
Vieira - Ronaldo Vasconceilos - Jorge Hannas - Péricles Ferreira - Jorge
Eduardo de Oliveira - Geraldo da Costa Pereira - Wilson Pires - Wilson
Trópia - José Braga - Glycon Terra Pinto - Aílton Vilela - Antônio Júlio - Mauri
Torres - Alberto Pinto Coelho - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Ajalmar Silva -
Arnaldo Penna - Miguel Barbosa - Dimas Rodrigues - Arnaldo Canarinho -
Roberto Amaral - Dinis Pinheiro - Mauro Lobo - Sebastião Helvécio - trani
Barbosa - Toninho Zeitune - Rêmolo Aloise.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos
do art. 201, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.554/97
Aprova convênio celebrado entre o Município de Chácara e o Município de

Juiz de Fora para modificação de limite territorial.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica aprovado o convênio celebrado em 27 de novembro de 1997

entre os Municípios de Chácara e Juiz de Fora para modificação de limite
territorial, nos termos do anexo desta lei.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Sebastião Helvécio - José Maria Barros.
Justificação: Em 1962, foi criado o Município de Chácara, por

desmembramento do Município de Juiz de Fora, levando consigo o Povoado
de Filgueiras, que, entretanto. apesar de integrar o território municipal de
Chácara, sempre esteve ligado a Juiz de Fora por razões histórico-culturais,
econômicas e sociais, como um verdadeiro bairro deste município.

Essa ruptura legal trouxe como conseqüência uma situação esdrúxula, e,
desde então, esforços vêm sendo feitos pelos dois municípios para reverter a
situação, vinculando o Povoado de Filgueiras e adjacências ao Município de
Juiz de Fora.

Em 27/11197, foi firmado convênio entre esses municípios com o objetivo
de formalizar a alteração dos limites de seus territórios.

Solicitamos, pois, o apoio dos ilustres pares desta Assembléia à aprovação
deste projeto.

Anexo
(a que se refere o art. 1 0 da Resolução n°)

Termo de Convênio Que Celebram, de um Lado, o Município de Chácara e,
de Outro, o Município de Juiz de Fora, para Modificação de Limites

O Município de Chácara, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
José Portes da Silva Júnior. brasileiro, casado, comerciante, identidade n°
M3-1064121, inscrito no CPF sob o n° 716.733.696134, e, de outro lado, o
Município de Juiz de Fora, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Dr. Tarcísio Delgado, brasileiro, casado, advogado, identidade n° 6.208-
OAB/MG. inscrito no CPF sob o n° 016.630.026-34, resolvem celebrar o
presente convênio mediante adoção das seguintes cláusulas e condições.

Cláusula Primeira - Do Objeto
1.1 - Constitui objeto do presente convênio a formalização da alteração dos

limites territoriais dos Municípios de Chácara e de Juiz de Fora.
1.2 - A modificação dos limites, objeto do presente instrumento, importará

na transferência formal para o Município de Juiz de Fora de uma área
equivalente a 5,875km2 , área esta que, econômica, social e culturalmente,
sempre esteve a ele agregada.

Cláusula Segunda - Dos Novos Limites
2.1 - Os novos limites entre os Municípios de Chácara e de Juiz de Fora
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passam a ser os seguintes:

Começa no rio Cágado, na foz do ribeirão de Agua Limpa, sobe por este
ribeirão até a foz do ribeirão Vermelho, pelo qual sobe até suas cabeceiras
no divisor de águas dos nos Cágado e Ribeirão Matias, continua por este
divisor de águas até o ponto fronteira à foz do córrego que vem da Fazenda
do Fidélis no Ribeirão Matias, desce a encosta, atinge esta foz, sobe o
espigão, alcançando o divisor de águas dos ribeirões da Floresta e do Matias
e depois pelo divisor de águas de vertente da margem esquerda do córrego
dos Marmelos até atingir a foz deste córrego no ribeirão da Floresta;
continua pelo divisor de águas do córrego dos Marmelos e ribeirão da
Floresta e o no do Cágado, até o alto da grota do Sapateiro; daí atinge o
divisor de águas entre o rio do Cágado e o ribeirão das Rosas, continua por
este divisor até defrontar as cabeceiras do córrego Triqueda.

Cláusula Terceira - Dos Efeitos Legais do Convênio
3.1 - A eficácia do presente Convênio fica condicionada à sua aprovação

pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo
62, inciso XXVI, da Constituição do Estado.

E, para a firmeza e validade de tudo quanto ficou aqui ajustado, é o
presente Convênio assinado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, pelas
partes e testemunhas presenciais ao ato.

Juiz de Fora, 27111197.
Tarcísio Delgado, Prefeito Municipal de Juiz de Fora.
José Portes da Silva Júnior, Prefeito Municipal de Chácara.
Testemunhas: (- Duas assinaturas ilegíveis.)
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos

Municipais para parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento
Interno.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 328a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2/12197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e Francisco

Ramalho
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: ia Fase (Expediente): Ata;

discurso do Deputado Durval Angelo; aprovação da ata - Questão de ordem;
chamada de verificação do número regimental; existência de "quorum" para
continuação dos trabalhos - Correspondência: Mensagens n°s 230 a 238197
(encaminham, respectivamente, o Projeto de Lei n° 1 .544/97, a Proposta de
Emenda à Constituição n 0 47197, o Projeto de Lei Complementar n° 27197 e
os Projetos de Lei n°s 1.545 a 1 .550/97), do Governador do Estado - Ofício
n°24/97 (encaminha o Projeto de Lei n° 1.551/97), do Presidente do Tribunal
de Justiça - Ofícios e telegrama - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.552 e 1.553/97 - Projeto
de Resolução n° 1.554/97 - Proposta de Emenda à Constituição n o 48197 -
Requerimentos nos 2.422 a 2.428197 - Requerimentos da Deputada Maria
José Haueisen e dos Deputados Roberto Amaral e Paulo Piau -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Fiscalização Financeira e
de Assuntos Municipais e dos Deputados Wilson Pires e Maria Olívia -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Bené Guedes, Marcos Helênio
e Anderson Adauto - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da Deputada
Maria José Haueisen e do Deputado Roberto Amaral: deferimento - Votação
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Paulo Piau: aprovação -
Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
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Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Maun Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Roberto Amara! - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 14h14min, a lista de

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

ia Parte
ia Fase (Expediente)

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

anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Para discuti-Ia, o Deputado Durval

Ângelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, primeiro, gostaríamos de

saber se todos os nomes que estavam presentes na reunião passada estão
constando nessa listagem.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 2 0- Secretário, para prestar as
informações requeridas.

O Sr. 2°-Secretário - Sr. Presidente, compareceram os Deputados Romeu
Queiroz, Francisco Ramalho, Elmo Braz, Ivo José, Adelmo Carneiro Leão,
Aílton Vilela, Ajalmar Silva, Alberto Pinto Coelho, Alvaro Antônio, Ambrósio
Pinto, Anderson Adauto, Antônio Júlio, Antônio Roberto, Bilac Pinto, Dimas
Rodrigues, Dinis Pinheiro, Durval Ângelo, Elbe Brandão, Geraldo
Nascimento, Geraldo Santanna, Gil Pereira, Gilmar Machado, Glycon Terra
Pinto, Hely Tarqüínio, lbrahim Jacob, Ivair Nogueira, João Leite, Jorge
Eduardo de Oliveira, Jorge Hannas, José Braga, José Henrique, José Maria
Barros, José Militão, Luiz Fernando Faria, Mauri Torres, Miguel Martini,
Péricles Ferreira, Rêmolo Aloise, Roberto Amaral, Sebastião Costa,
Sebastião Navarro Vieira, Wanderley Ávila e Wilson Pires. Foram esses os
Deputados que compareceram.

O Sr. Presidente - Não há retificação a ser feita. Não havendo mais quem
queira discutir a ata, dou-a por aprovada.

Questão de Ordem
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O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito o reconhecimento de
que não existe "quorum" nesta reunião. Solicito, portanto, que ela seja
encerrada de plano.

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado Durval Angelo
que a lista de comparecimento registra a presença de 26 Deputados, razão
pela qual vai solicitar ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para verificação do "quorum".Com a palavra, o Sr. Secretário.

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

39 Deputados. Portanto, há "quorum" para continuação dos trabalhos.
Correspondência

- A Deputada Maria Olívia, 5a..Secretárja nas funções de 1 0-Secretário, lê
a seguinte correspondência:

- As Mensagens n°s 230 a 235197 e o Oficio n° 24197, do Presidente do
Tribunal de Justiça, foram publicados na edição de 3112197.

OFICIOS
Dos Srs. Francelino Pereira, Senador, e Antônio Francisco de Lima Neto,

Superintendente Estadual do Banco do Brasil, agradecendo convite para a
solenidade de entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais ao Sr. François Moyen.

Dos Srs. Francelino Pereira, Senador, Suas Brasileiro, Deputado Federal, e
Ronan Ramos de Oliveira. Chefe do Cerimonial e Relações Públicas do
Governo do Estado, agradecendo convite para a reunião especial em
homenagem aos 50 anos da Fundação Educacional Caio Martins.

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo convite para reunião
conjunta das Comissões , de Assuntos Municipais e Regionalização e de
Administração Pública. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Jorge Machado, Delegado Regional do Trabalho - DRT-MG -,
encaminhando cópia do despacho proferido pelo Núcleo de Combate ao
Trabalho Infantil sobre o trabalho infantil em Belo Horizonte. (- A Comissão
de Direitos Humanos.)

De D. Eurico dos Santos Veloso, Bispo Diocesano de Luz, agradecendo à
Deputada Maria Olivia e a esta Casa a manifestação de pesar pelo
falecimento do Mons. Geraldo Mendes Vasconcelos.

Do Sr. Airson Bezerra Lócio. Presidente da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF -, agradecendo a
esta Casa pelo recebimento da Medalha do Mérito Legislativo, no Grau
Mérito Especial.

Do Sr. Marcos Raymundo Pessôa Duarte, Presidente do BDMG,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à Fundação
Ezequiel Dias - FUNED.
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Do Sr. Hélio Oliveira Portocarrero de Castro, Superintendente de Seguros

Privados do Ministério da Fazenda, justificando sua ausênciva em reunião
nesta Casa, no dia 26111197. (- A Comissão Especial - Mutuários.)

Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administração, informando, em atenção a pedido feito pela Comissão de
Justiça, referente ao Projeto de Lei n° 1.241/97 (que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de Três
Corações), que foi consultada a Secretaria do Trabalho, que solicitou a
apresentação de propostas formais, com parecer do Conselho Municipal de
Assistência Social do Município de Três Corações; foi enviado ofício à
referida Prefeitura Municipal e, tão logo haja manifestação, esta será
encaminhada à Secretaria do Trabalho, para pronunciamento sobre o
assunto. (- A Comissão de Justiça.)

Do Sr. Cássio de Souza Salomé, Juiz de Direito da Vara de Execuções
Criminais, encaminhando cópia do despacho daquele órgão, referente às
anotações recebidas dos detentos do Departamento de Investigações da
Secretaria da Segurança Pública. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. José Nadi Neri, Presidente em exercício do Sindicato dos Notários e
Registradores de Minas Gerais - SINOREG-MG -, informando que a entidade
será representada pelo Dr. Eugênio Klein Dutra na reunião do dia 3112/97. (-
A Comissão Especial dos Mutuários.)

Do Sr. José Aloysio Rocha Martins Guerra, liquidante da MinasCaixa,
encaminhando informações referentes à relação existente entre o
PROAGRO, o agente financeiro (MinasCaixa) e o mutuário (produtor rural).
(- À Comissão de Política Agropecuária.)

TELEGRAMA
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do

Estado, comunicando, em atenção a pedido da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, que o assunto foi encaminhado à PMMG para
exame. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.552/97

Autoriza o ingresso, nas casas de diversões públicas, de funcionários de
centros de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 11 - Fica autorizado o livre acesso às casas de diversões públicas a
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funcionários e colaboradores, devidamente identificados, de centros de
defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 20 - A entidade a que se refere o art. 1 0 deverá ser reconhecida de
utilidade pública estadual.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 1997.
Sebastião Helvécio
Justificação: A presente proposição vem assegurar o direito dos

funcionários e dos colaboradores dos centros de defesa dos direitos da
criança e do adolescente a ingressarem em locais de diversão públicos,
visando a maior eficiência no cumprimento da atividade fiscalizadora dos
direitos e das garantias do menor.

Ciente da necessidade de resguardar a infância e a adolescência dos
perigos que ameaçam a correta formação de nossos jovens, entendo ser
oportuno assegurar melhores condições de trabalho aos profissionais
mencionados.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres Deputados desta Casa para a
aprovação desta lídima proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.553197
Declara de utilidade pública a Sociedade de Amparo à Maternidade e à

Infância Olinto Diniz - SAMIOD -, com sede no Município de Carmo da Mata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Amparo à

Maternidade e à Infância Olinto Diniz - SAMIOD -, com sede no Município de
Carmo da Mata.

Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de novembro de 1997.
Kemil Kumaira
Justificação: A Sociedade de Amparo à Maternidade e à Infância Olinto

Diniz - SAMIOD - é uma associação civil de caráter filantrópico, sem fins
lucrativos, que tem por finalidade promover a integração das obras sociais
do município, prestando assistência à maternidade e à infância, com o apoio
de toda a sociedade e de todos os órgãos governamentais, visando a
melhorar a qualidade de vida das pessoas carentes, em respeito à sua
dignidade.

Realizando um trabalho sério, essa associação é reconhecida como um
exemplo de obra social de grande relevância para a comunidade. Além
disso, reúne em si todos os requisitos para ser declarada de utilidade pública,
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ou seja, possui personalidade jurídica, está em atividade há mais de dois
anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não percebem
nenhum tipo de remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.

Por acreditarmos na seriedade das propostas da associação, devido a seu
grande alcance social, e reconhecermos o trabalho por ela desenvolvido,
esperamos a aprovação deste projeto.

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

- O Projeto de Resolução n o 1.554/97 e a Proposta de Emenda à
Constituição n° 48197 foram publicados na edição de 3112/97.

REQUERIMENTOS
N° 2.422197, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, em

que pede seja enviado ofício ao Secretário da Educação solicitando a
implantação do ensino médio na Escola Estadual Silviano Brandão, nesta
Capital.

N° 2.423197, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, em
que pede seja enviado ofício ao Secretário da Educação encaminhando a
documentação em que constam denúncias de cobranças de taxas e
contribuições por escolas da rede pública estadual e solicitando as cabíveis
providências. (-Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 2.424197, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, em
que pede seja enviado ofício ao Secretário da Educação solicitando o envio
a esta Comissão de cópia da fita de vídeo gravada em 15110197, na Câmara
Municipal de Conceição das Alagoas, por ocasião dos incidentes envolvendo
aquela comunidade escolar e a Sra. Abgail Bracarense, Superintendente da
39a SRE, e a fita cassete com a gravação do encontro entre a referida
senhora e o Sr. Roberto Vidigal, Presidente do Diretório Municipal do PSDB,
ocorrido em 31110197, na sede da Superintendência. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 2.425197, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-
MG para que sejam asfaltados 900m da Avenida Minas Gerais, no Bairro
Morada da Serra, no Município de lbirité, e sejam implantados meio-fio e
sarjeta no trecho já asfaltado da referida via. (- À Comissão de Transporte.)

N° 2.426197, do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja enviado ofício
ao Comandante-Geral da PMMG, pedindo informações sobre os policiais
militares excluídos dessa corporação por invalidez, sem direito a proventos,
no período de 517152 a 1418158. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.427197, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Presidente do Tribunal de Justiça, com vistas
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a que seja determinada a instalação da comarca criada pela Lei
Complementar n° 38, de 13/2/95, no Município de Belo Oriente.

N° 2.428197, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulações com o Dr. Marcelo Cecé Vasconcelos
de Oliveira, Prefeito Municipal de Sete Lagoas, pelo 130 0 aniversário do
município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Maria
José Haueisen e dos Deputados Roberto Amaral e Paulo Piau.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Fiscalização Financeira e de Assuntos Municipais e dos Deputados Wilson
Pires e Maria Olívia.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
• Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, prezados populares presentes nas galerias, quero saldar de uma
forma muito especial o eminente Prefeito de ltamarati de Minas, nosso
companheiro José Américo, e alguns colegas que o estão acompanhando
nesta tarde.

Quero, nesta oportunidade, ao voltar a esta tribuna, dizer da importância
da reunião que se realizou ontem na Zona da Mata, especificamente na
cidade de Manpá de Minas. Foi uma reunião de trabalho liderada pelo ilustre
Prefeito de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado, e pelo anfitrião, Walter Trezza,
Prefeito de Maripá de Minas. A reunião contou com a presença de 26
Prefeitos, vários Vice-Prefeitos, Vereadores, lideranças comunitárias,
Presidentes de partido e do nosso colega aqui na Assembléia, Deputado
Sebastião Helvécio. Estiveram presentes também os Deputados Federais do
PT Joana d'Arc e Paulo Delgado e o representante da Deputada Maria
Elvira. Sebastião Casseti.

Para a Zona da Mata, a reunião de ontem foi de alta relevância. O tema
principal do encontro versou sobre a terceira via da Rodovia 267. Com o
advento da Mercedes, que está sendo implantada em Juiz de Fora, a nossa
grande preocupação já foi demonstrada no ano passado, quando realizamos
um seminário em Leopoldina. Foi o primeiro seminário que se realizou no
CEFET a respeito da implantação da Mercedes. Naquela oportunidade,
recebemos lá o Diretor Administrativo daquela empresa, Dr. Shawer, e
mostramos a ele a importância de se ter a terceira via da 267, porquanto
somente assim teríamos a instalação de subsidiárias da nossa região em
volta de Juiz de Fora, especificamente num raio de mais ou menos 150km, o
que atende cerca de 60 municípios. Somente com esse trabalho, que precisa
ser rápido, objetivo, teríamos essa grande oportunidade.
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O grande projeto do Governo Eduardo Azeredo para a Zona da Mata, sem

dúvida alguma, foi a Mercedes-Benz: ela realmente vai gerar grandes
perspectivas, e nós estamos otimistas. Por essa razão, fomos ao Prefeito
Tarcísio Delgado e, por meio dele e com a sensibilidade dos demais
Prefeitos, realizamos ontem uma grande reunião de trabalho, na qual nós,
Deputados, pudemos expressar a nossa vontade política, obtivemos
sugestões e, conseqüentemente, formalizamos a Carta de Manpá de Minas.

Vamos ter também, evidentemente, a participação dos demais Deputados
da nossa região. Aqueles que não puderam comparecer ontem serão
comunicados, e vamos nos integrar nessa grande batalha junto ao Governo
Federal, especificamente por meio do Ministério dos Transportes e o DNER,
para que, a Curto prazo, possamos conseguir esse grande benefício.

Entendemos também que é uma rodovia que já sofre no momento o fluxo
de um trânsito intenso, o que provoca vários acidentes, alguns fatais,
trazendo conseqüências danosas às famílias e às cidades. Em função disso,
acho que foi de fundamental importância ontem, caro Deputado Sebastião
Helvécio, conversarmos e participarmos daquela grande reunião.
Entendemos que esse trabalho será acompanhado de perto. Não foi uma
reunião apenas para marcar uma vontade, mas para mostrar que queremos
acompanhar "pari passu" o desenvolvimento desse trabalho, para que o
objetivo seja alcançado.

Enfim, acho que foi um momento importante. Temos também outras
indústrias se instalando na região. Já chegou a Leopoldina a Inega, que está
sendo construída e a partir de março vai gerar 700 empregos para aquela
cidade. Está chegando a APA já com contrato assinado, significando 400
empregos diretos. Um grupo português também está vindo para a região. No
setor têxtil, tenho certeza de que a Zona da Mata vai realmente tomar-se um
grande pólo.

No setor automobilístico, evidentemente a Mercedes é a grande força.
Estamos envolvidos nesse processo por intermédio das nossas lideranças e
com a participação também do CEFET, que é uma escola de ensino
profissionalizante que está formando mão-de-obra para - a Mercedes.
Consegui sensibilizar o Governo Federal e digo mais: na reunião de ontem
apresentamos uma sugestão: se o problema for financeiro, podendo
demandar tempo, que seja feita a pnvatização do trecho. que tem um fluxo
muito grande. São 105km que, se privatizados, atrairão muitos interessados,
e, conseqüentemente, a curto prazo, deveremos resolver nosso problema,
porque o caso dessa estrada é para ontem. não é para ser resolvido hoje ou
amanhã, tem que ser resolvido rapidamente. com o apoio do nosso
Governador Eduardo Azeredo. dos Deputados que integram a nossa
bancada nesta Casa e dos Deputados Federais. Todos deverão integrar esse
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mutirão em favor da implantação da terceira via da BR-267, que vai dar uma
nova dimensão à nossa região. Muito obrigado.

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

presente, imprensa, vamos tecer alguns comentários ligeiros sobre as
medidas que o Governo acabou de enviar a esta Casa, as quais podemos
denominar também de pequeno pacote.

E preciso fazer uma análise mais aprofundada. Inicialmente, vamos fazer
uma avaliação preliminar dessas medidas que acabam de chegar aqui. Em
primeiro lugar, diríamos que não vamos concordar com que essas medidas
sejam aprovadas de uma maneira subjetiva, sem uma avaliação mais
consistente; é necessário analisar ponto por ponto. Entendemos que essas
medidas, em véspera de ano eleitoral, sempre têm intenção de aumentar a
receita de caixa. com o objetivo de formar uma bancada governista maior e
mesmo auxiliar a própria reeleição do atual Governador.

Vamos entrar no mérito da medida, que chamamos de pacote mineiro.
Consideramos esse conjunto anunciado pelo Secretário da Fazenda como
um pequeno pacote. E um pacote caipira, mas é pacote, e pretende
arrecadar R$340.000.000,00 de maneira imediatista, desprezando uma
política consistente e planejada de redução de despesas e aumento de
receitas. A política de administração financeira do Governo Estadual, nos
três anos de sua gestão, tem sido marcada por abrir mão, sistematicamente,
de suas receitas. Assim foi com a Lei Kandir, com o Fundo de Estabilização
Fiscal, com as isenções fiscais e a conivência com a sonegação. E pela falta
de criatividade também em relação às despesas, é notório o descontrole do
gerenciamento da dívida pública estadual, hoje na casa dos
R$15.000.000.000,00.

Vamos às medidas propriamente ditas. O aumento da energia elétrica,
passando a aliquota do ICMS de 25% para 30% vai prejudicar não só a
classe média, mas também a produção e o comércio, gerando um impacto
recessivo na economia. Temos que considerar o que vai representar esse
aumento de ICMS de 25% para 30% na energia elétrica. Na - caso do óleo
diesel, voltando para 18%, vai afetar o preço final dos produtos, haja vista o
fato de que o transporte rodoviário depende do óleo diesel. São
conseqüências que têm que ser analisadas com mais carinho.

No caso do IPVA, esses 33% de aumento representam muito na nossa
economia, e. nesse particular, vamos apresentar algumas emendas para
corrigir distorções. Nossa bancada apresentará seis emendas na tentativa de
melhorar a questão do IPVA; pretende-se embutir o custo-correio na taxa
paga pelo contribuinte. Uma percentagem de 3% para 4% representará, de
fato, 33%. Mas o pior é a isenção para as aeronaves, o que já foi comentado
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quando da nossa participação na Comissão de Fiscalização Financeira.
Trata-se de um "lobby" feito aqui, na Casa, rapidamente, permitindo a
continuidade da isenção sob a ameaça de empresas, principalmente a Líder,
dizendo que sairia do Estado de Minas Gerais. Ora, ela já não traz
contribuição alguma para o Estado. Foi uma chantagem bem acolhida pela
Casa.

Vamos continuar fazendo uma análise não aprofundada do "pacotinho
mineiro". E um contra-senso a criação do cargo de Secretário Adjunto. São
criados mais 35 cargos. Ora, esse recrutamento restrito representará uma
despesa de mais de R$155.000,00 para o Governo. E fundamental, é
importante, é necessária a criação de mais 35 cargos? Isso deve ser
rigorosamente estudado. Estava ouvindo a CBN quando um ex-Prefeito
estava sendo denunciado por corrupção e se dizia que ele já estava
trabalhando com o Governo de Minas, parece-me que no BDMG. Ficamos
pensando que essas contratações são feitas de uma forma política. São
várias contratações de ex-Prefeitos que apóiam o Governo e - vou mais
além -, infelizmente, não só de ex-Prefeitos como também de alguns
coligados que foram chamados e hoje se encontram trabalhando para o
Governo. A folha de pagamento está ficando inchada devido a esses cargos
comissionados e isso, sim, precisava ser analisado.

Quanto à redução de multas, tenho a dizer que o que temos a fazer é o
combate à sonegação. O que vem ocorrendo tem um caráter absolutamente
antipedagógico e beneficia sempre aqueles que procuram locupletar-se à
custa do Estado.

Quanto à venda de ações da COPASA, à abertura de capital, que deverá
chegar até os 49%, trata-se de uma medida imediatista, porque não há,
ainda, regulamentação da política de saneamento no Estado e no País.
Vemos mais uma vez a entrega do nosso patrimônio. Portanto, a questão da
COPASA deve ser analisada com muito cuidado. Essa abertura de capital
também é uma forma de perda do controle operacional, assim como a
CEMIG perdeu o controle operacional com a venda de 33% das ações.
Estamos vigilantes. Vamos acompanhar os fatos e dizer que essa moeda de
troca não vai nos sensibilizar, não vai nos corromper. Não cabe dizer que
todos terão ambulâncias e consultórios odontológicos para indicar,
principalmente no que tange à Bancada do PT. Caso alguém tenha aceitado
algum consultório odontológico ou alguma ambulância, tomou essa atitude à
revelia da nossa direção, da nossa orientação e Liderança. Essa é a nossa
posição. Somos contrários a essas moedas de troca.

Existem vários projetos, na Casa, que serão objeto de uma análise maior:
o da reestruturação do Tribunal de Contas, o do IPVA e uma série de outros
projetos. Já é uma prática do Governo, que ocorre sempre no final do ano,



ri
287 1

jogar uma enxurrada de projetos para que não sejam analisados com
cuidado, com critério, com a devida calma. Portanto, eu conclamaria todos
os Deputados para que tivéssemos a devida independência de analisar
projeto por projeto e aprovar o que for positivo para a economia de Minas.

O Deputado Ronaldo Vasconcelios (Em aparte) - Queria parabenizar V.
Exa. e a Bancada do PT pela agilidade com que V. Exa. comenta o pacote
do Governo de Minas Gerais, enviado a esta Casa, porque vocês, do PT.
mostram muita presteza no esclarecimento das dúvidas que, é lógico, vão
surgir.

Mas gostaria de dizer, nobre Deputado, que, particularmente, do ponto de
vista macro, eu não analisei o projeto ainda. Encontro-me um tanto satisfeito
porque o pacote não inclui a privatização da CEMIG, que eu temia muito, e
não inclui tampouco a possibilidade de se alienar o Palácio da Liberdade.
Num primeiro momento. o pacote tem, pelo menos, essas duas notícias
boas. Obrigado a V. Exa. pelo aparte e parabéns mais uma vez pela
presteza com que os senhores do PT se manifestam e têm uma estrutura de
bancada muito boa.

O Deputado Marcos Helênio - Obrigado, Deputado Ronaldo Vasconcellos.
Também entendo como um consolo, mais uma vez, o Palácio da Liberdade
não entrar na alienação dos bens. Isso talvez pela medida providencial do
Deputado Ronaldo Vasconcelios, que entrou com uma proposta nesse
sentido, tornando inalienável aquele Palácio.

Acredito que, devido à discussão que houve na Casa, a CEMIG ficou para
um segundo momento. Inicialmente, faz-se uma abertura de capital, como
vai ser feito com os 49%. Se, na época, o Governo tivesse enfrentado de
frente, tivesse tentado colocar a privatização da CEMIG, teria encontrado
talvez um resultado mais positivo no aspecto econômico. Mas ele preferiu
vender 33% das ações por um bilhão cento e pouco, e agora, na verdade,
com 10% essas empresas americanas que lá estão podem adquirir o
controle acionário da CEMIG. Portanto, não iria trazer grandes benefícios,
agora, para o Governo o restante da privatização da CEMIG. Até porque
existe a ameaça de que 50% iriam para pagar dívida do Governo Federal.

São esses os comentários iniciais. Peço aos nobres colegas - e tenho que
fazer justiça, pois são Deputados que têm uma preocupação em debater -
que essas medidas que foram encaminhadas à Assembléia Legislativa não
passem no sentido de maioria, mas no aspecto de uma discussão da
viabilidade, da sua importância, porque aí estaríamos prestando um serviço
a Minas Gerais. Não apenas aprová-las para dar apoio ao Governo, porque
entraram de última hora, ao sentir que eram fundamentais. E preciso que
elas sejam debatidas na Casa.

Portanto, essas são as nossas considerações iniciais, e vamos depois
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discutir um pouco mais.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Agradeço-lhe este aparte. Vou
apenas comentar um aspecto da fala de V. Exa. Analisando o projeto do
Governo que altera a estrutura da Secretaria da Fazenda e cria mais alguns
cargos, V. Exa. se refere ao fato de que esses cargos normalmente são
preenchidos por ex-Prefeitos ou por políticos. A prática tem sido essa, mas
acredito que é uma forma de buscar pessoas que realmente podem
contribuir para o bom desenvolvimento das atividades do Governo. E não é
diferente no partido de V. Exa. No Governo Municipal do PT, por exemplo, o
Deputado Adelmo, que havia perdido as eleições para Deputado Estadual,
foi chamado do Triângulo mineiro para ocupar um cargo na Prefeitura de
Belo Horizonte. O ex-Deputado Agostinho Valente, que perdeu a eleição
para Deputado Federal, também veio compor o Governo do partido de V.
Exa. aqui em Belo Horizonte, e, assim, outros e outros. Penso que isso é
uma prática. Não condeno o partido de V. Exa. por isso, porque tenho a
certeza de que ele buscou pessoas importantes para compor o Governo na
cidade de Belo Horizonte. Tenho a certeza, também, de que essas pessoas
têm prestado ou devem ter prestado os melhores serviços ao partido de V.
Exa. aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, assim como outros políticos
ligados ao Governo do Estado, que também são convocados para compor o
Governo do Estado. Vejam bem, o Governo do Estado é uma extensão do
Estado inteiro. Quando se busca uma pessoa lá da minha cidade, por
exemplo - aliás, não há nenhuma compondo o Governo -, pelo menos se
atende a uma cidade que é parte de Minas Gerais. O partido de V. Exa.
buscou pessoas de outros lugares para compor uma administração que
estava vinculada apenas ao território de Belo Horizonte, e nem por isso faço
crítica ao Governo de V. Exa. Apenas quero dizer que os comportamentos
não são diferentes e que V. Exa. não pode, de forma alguma, criticar essa
situação.

O Deputado Marcos Helênio - Agradeço o aparte, Deputado Arnaldo
Penna, mas quero lembrá-lo de que o que criticamos é a convocação de
pessoas que estão respondendo a processos judiciais e criminais, o que não
é o caso do Administrador Regional de quem nós falamos aqui, mas é o caso
de um ex-Prefeito que foi ontem em um debate da CBN e que, no entanto,
foi chamado para compor uma das diretorias. É um contra-senso quando
começam a chamar pessoas que estão respondendo a processo para
completar um quadro para o qual estão propondo enxugamento. Estão
perdendo, com isso, técnicos de gabarito e trazendo políticos com reputação
duvidosa.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte) - Se V. Exa. me permite um
aparte, quero dizer que todas as pessoas são consideradas inocentes até a



289
condenação judicial. O fato de estarem respondendo a um processo não
significa, de forma alguma, que sejam culpadas.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Presidência informa

ao orador que o seu tempo encontra-se esgotado.
O Deputado Anderson Adauto* - Deputado Mauro Lobo, se V. Exa. quiser

fazer o uso da palavra antes de mim, está à disposição.
O Deputado Mauro Lobo (Em aparte)* - Agradeço ao Deputado Anderson

Adauto. Com relação ao comentário do Deputado Marcos Helênio sobre o
Administrador Regional que está respondendo a processo, gostaria de
esclarecer que, realmente. havia um processo político contra ele, e que foi
absolvido por unanimidade pelo Tribunal de Justiça. Esse esclarecimento
refere-se ao Administrador Regional da 23a Região Administrativa.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tivemos,

nesse final de semana, um encontro de Líderes e Vice-Líderes do PMDB na
cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, com a presença de Deputados
Estaduais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, do
Amazonas, de São Paulo. de Sergipe. de Goiás, de Pernambuco, de Minas,
do Paraná, do Tocantins, de Rondônia, de Roraima, do Pará, do Ceará, do
Maranhão, da Paraíba, do Acre e do Rio Grande do Norte.

Ao final das discussões, o Colégio de Líderes e Vice-Líderes do PMDB
julgou por bem divulgar a seguinte carta. (- Lê:)

"IV Encontro Nacional do Colégio de Líderes e Vice-Líderes do PMDB
O Colégio de Lideres e Vice-Líderes do PMDB nas Assembléias

Legislativas, reunidos em Natal, capital do Rio Grande do Norte. em 29 de
novembro de 1997, na sede da Assembléia Legislativa, que coincide em ser
o Estado marcado pela emoção e paixão política na defesa dos
compromissos com o povo brasileiro, após discussão e análise da situação
interna do partido e ouvidos os mais diversos segmentos partidários, decide:

1) reconhecer o trabalho do Presidente do Diretório Nacional do PMDB,
Deputado Paes de Andrade, em desenvolver um grande esforço para
garantir a unidade partidária:

2) reiterar junto à Direção Nacional do PMDB a posição do Colégio de
Líderes e Vice-Líderes de que seja ampliado o apoio em todos os níveis para
o lançamento de candidatura própria do partido para Presidente da
República e Governador nos Estados.

Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Palácio José
Augusto, em Natal, 29 de novembro de 1997."

Tivemos, portanto, a presença de 19 Estados e a assinatura de 17, porque
não puderam assinar a carta, solicitando candidatura própria, os
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companheiros do Rio Grande do Sul e de Pernambuco.

Ontem, ao chegar a esta Assembléia, fomos abordados por inúmeras
pessoas, que nos relataram o pronunciamento que o Deputado Miguel
Martini fez, desta tribuna, no dia 27, quando estávamos ausentes desta
Casa, participando desse encontro de Líderes. Por não acreditarmos no teor
dos relatos que nos foram feitos, tivemos a preocupação de ler as notas
taquigráficas da reunião em questão, antes de subir a esta tribuna, com o
objetivo de fazer as ponderações que se seguem.

O Deputado Miguel Martini, ao que parece, não estava presente na reunião
em que nos queixamos do assessoramento que é prestado ao Deputado de
oposição, ou, pelo menos, ao Deputado que não freqüenta o Palácio da
Liberdade.

No início do mês de novembro, recebemos o projeto de lei que trata da lei
orçamentária para 1998. O assunto é extremamente técnico, e, por esse
motivo, precisamos ter um assessor especializado na matéria, para nos
prestar os esclarecimentos referentes às dúvidas que vão surgindo ao lermos
a mencionada proposição. Entretanto, procuramos, por inúmeras vezes, falar
com um consultor da área através da nossa assessoria, e não logramos
êxito, pois, se não estavam em reunião com os assessores do Governo,
estavam em qualquer outra reunião. Pelas palavras do Deputado Miguel
Martini, só podemos constatar que o tratamento que ele recebe diverge do
nosso. Tal fato suscita os seguintes questionamentos: será que somos
preteridos por não estar no Governo, ou porque o número de assessores da
área é insuficiente para atender a todos nós de forma igual?

Nós não nos queixamos da Consultoria como um todo, é claro, queixamo-
nos, sim, do assessoramento que não tivemos com referência ao projeto de
lei que trata do orçamento. Se, naquele órgão técnico, é insuficiente o
número de Consultores para atender satisfatoriamente a todos nós,
entendemos que o ideal seria abrir um concurso público para possibilitar a
contratação de novos assessores.

Antes de concluir, reportamo-nos, ainda, às palavras do Deputado Miguel
Martini no que se refere a criar nesta Casa um Tribunal de Contas. E claro,
Sr. Deputado, jamais tivemos a preocupação de exercer as prerrogativas do
Tribunal de Contas, mesmo porque ele exerce suas funções com a maior
lisura, responsabilidade e competência, e, nesse sentido, concordamos com
V. Exa. O que desejamos é exercer a prerrogativa constitucional que nos é
assegurada pelos aris. 74 e 76 da Constituição do Estado de Minas Gerais e
que, no nosso caso, em especial, já se tomou comum sermos
obstacularizados. A título de exemplificação relataremos o seguinte fato: em
28 de agosto apresentamos, no Plenário desta Casa, dois requerimentos: um
dirigido ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda, solicitando
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fossem informados o número e o custo de viagens ao exterior feitas pelo
Governador e por funcionários do primeiro e do segundo escalão das
administrações direta e indireta; o outro dirigido ao Tribunal de Contas
solicitando informações semelhantes. O objetivo era se fazer uma checagem
dessas informações. De acordo com nosso entendimento, pelo grande
número de viagens que o Governador e seus assessores mais diretos vêm
fazendo ao exterior, julgamos fazer o levantamento e ter conhecimento do
número de viagens e de quanto foi gasto.

O que nos motivou a apresentar as proposições foi o fato de o "Minas
Gerais" de 1418197, na pág. 1, coluna 1, do "Diário do Executivo", ter
publicado a nomeação de um cidadão, a partir daquela data, para ocupar o
cargo de Assistente Administrativo. Nesse mesmo ato, foi autorizado a esse
servidor, recém- contratado, ausentar-se do local de serviço, no período de
16 a 21 de agosto, com o objetivo de viajar para Washington, Estados
Unidos, com ônus para o Estado. Ressalte-se que os dois requerimentos
foram distribuídos para o mesmo relator.

Entretanto, Deputado Miguel Martini, o parecer de um dos requerimentos
foi pela rejeição, uma vez que estaria prejudicado pelo outro. Já o segundo
requerimento foi rejeitado porque, de acordo com o relator, o balanço de
1997 já estava para ser encaminhado a esta Casa. E importante salientar,
Deputado, que os dois pareceres foram lidos na mesma reunião e pelo
mesmo relator. Ou seja, um requerimento não pôde ser aprovado porque o
outro tinha sido recusado. Então, no nosso entendimento, houve uma
confusão. E, pelo que conhecemos sobre a rotina da Casa e sobre como são
preparados os pareceres, acreditamos que essa confusão não foi criada pelo
relator, mas talvez pelo técnico que o assessorou. E agora, como explicar?
Será que, no entendimento de V. Exa., o erro foi nosso e devemos nos
desculpar por estarmos tentando exercer a competência atribuída ao
Legislativo, de fiscalizar os atos do Executivo?

Quero concluir dizendo que na verdade a minha declaração foi feita em
duas partes. Na primeira, eu reconhecia que o corpo técnico da Casa é
bastante competente na elaboração de leis, mas, no que diz respeito ao
processo de fiscalização, continuo com aquela mesma opinião. Logo depois
daquelas declarações, fui procurado por alguns técnicos, Consultores e
Assessores, que vieram conversar e fizeram algumas colocações, também
sobre os avanços conseguidos neste ano, cujo processo de fiscalização
ainda não fechamos. Então, Sr. Deputado, eu gostaria apenas de dizer que
faço essas colocações aqui hoje porque V. Exa. se encontra presente. Se V.
Exa. não estivesse presente, pode ter a certeza de que eu deixaria para uma
outra oportunidade; jamais faria essas colocações na ausência de V. Exa.
Estou fazendo essas colocações apenas para dizer que acredito nos avanços
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que estamos conseguindo fazer em nível de instituição, no que diz respeito
aos avanços no processo e na missão constitucional que a Casa tem, que é
também a de fiscalizar o Executivo. Mas gostaria que V. Exa. entendesse
que não quis, de forma alguma, agredir a Casa. Exatamente por isso prefiro,
em vez de encaminhar os pedidos de desculpas aos técnicos que cuidam
desse setor, dizer que alguns me procuraram, reconheceram que realmente
ainda estamos longe de atingir o ponto ideal. Os primeiros passos no que diz
respeito a haver um perfeito entrosamento da Assembléia Legislativa com o
Tribunal de Contas, no que diz respeito a sua missão precípua de fazer essa
fiscalização e ser o órgão oficial da Casa, acredito que V. Exa.. também
como Presidente da Comissão - não sei se continua sendo ou se foi -, irá
reconhecer, aconteceram neste ano. Até o final do ano passado não existia,
praticamente, nenhum canal de entendimento e de conversação aberto entre
este Poder e o Tribunal de Contas no que diz respeito ao processo de
fiscalização.

Acredito que as minhas colocações não foram exageradas, foram corretas.
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Primeiramente, se V. Exa. leu o

meu pronunciamento, foi de maneira leal, apesar da sua ausência, mas
naquele momento eu julgava oportuno, mesmo porque estávamos, como
Comissão de Fiscalização, chegando de uma fiscalização que tínhamos
feito.

Há que se avançar muito no aparato de fiscalização e no seu
aperfeiçoamento. Porém, eu não estava presente quando V. Exa. falou da
primeira vez, mas li as notas taquigráficas, e lá V. Exa. chama os técnicos
de incompetentes e fala da falta de vontade política dos parlamentares. Eu
quis reparar, porque não é verdade. Ainda que haja A. B ou C que não
tenham vontade política, não são os parlamentares em geral. Pode ser que
A. B ou C sejam dessa maneira exatamente no momento em que mais
conseguimos avanços.

O Deputado Anderson Adauto - No que diz respeito aos Deputados, eu não
gostaria de abordar essa questão, até porque estamos com uma série de
projetos, e particularmente tenho um receio enorme de algum dia a imprensa
chegar à maioria dos Deputados para querer saber detalhes de uma
determinada lei que é votada aqui, principalmente o orçamento, que é uma
peça, como sabemos, extremamente técnica e muito árida, e a maioria
absoluta dos Deputados não têm tido interesse ou tempo de folhear aqueles
seis volumes que tratam dele. Tenho muito receio de um dia a imprensa
querer saber o nível e a intensidade com que os Deputados se debruçam
sobre os projetos de lei e de sairmos daqui extremamente envergonhados.

Por isso, não gostaria de evoluir muito por aí. Acho que seria melhor
avaliarmos mais essa questão do assessoramento técnico - importante dizer,
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não de toda a Casa -. principalmente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Para concluir, quero dizer que
temos que avançar muito. Mas não acho justo, exatamente num ano em que
se avançou muito no aspecto fiscalizador. No ano que vem, as informações
da execução orçamentária do Governo estarão disponíveis no computador. A
Assembléia está visitando as obras, e onde é feita essa visita o Tribunal de
Contas já começa a trabalhar e a funcionar, como no caso das barragens do
Norte de Minas. O próprio Tribunal de Contas já está nos acompanhando e
está muito mais próximo da Assembléia nesse aspecto fiscalizador. Quero
afirmar que neste momento, quando esses avanços são alcançados, há uma
incompetência e uma falta de vontade generalizada - porque quando se
coloca desse jeito fica generalizado.

Isso para mim não é correto. Disse também, ao final, que, conhecendo a
sua estatura, V. Exa. saberia reconhecer que as declarações foram infelizes.

Entendo o raciocínio de V. Exa. Por exemplo, quando um Consultor faz um
parecer, ele o faz de acordo com o parlamentar. Se este não quer se
envolver mais, isso não nos dá autoridade para dizer que aquele Consultor é
incompetente. Então, no caso de faltar assessoria na Comissão de
Fiscalização Financeira em relação ao orçamento, essa medida o
parlamentar pode tomar junto à Casa, junto à Presidência ou até mesmo
junto à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira, para que seja
reparada.

Agora, posso testemunhar que todas as vezes, enquanto Presidente da
Comissão, em que busquei assessoria para melhorar o aspecto fiscalizador,
fui prontamente atendido, muito bem atendido, o que permitiu avanços. E,
mais do que isso, os próprios técnicos me procuraram. Verificando que havia
acolhida para as suas propostas de melhoria nesse aspecto, eles me
procuraram e foram recebidos. Fazemos reuniões periódicas com todos os
técnicos da fiscalização, para discutir que avanços poderemos obter quanto
à fiscalização. E tudo isso temos alcançado.

Sim. dou razão a V. Exa. quando diz que é preciso melhorar. Precisamos
melhorar muito esse aspecto fiscalizador, não tenha dúvida nenhuma, se os
parlamentares se interessarem. Agora. não acho que foi justo fazer aquelas
afirmações, inclusive sobre CPIs. Estamos avançando muito em todo o
processo legislativo. No processo fiscalizador há competência, mas o
processo democrático é assim mesmo, quer dizer, depende da vontade do
parlamentar. O parlamentar, em sua atuação nesta Casa, será julgado pelos
cidadãos mineiros, por seus eleitores. Se ele fizer um trabalho com
competência, com seriedade, se ele bem fundamentar seu posicionamento
sobre cada projeto que votar, o eleitor saberá reconhecer. Porém, o fato de
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alguns parlamentares eventualmente, segundo V. Exa., não se interessarem
não lhe dá autoridade para sugerir que a Casa esteja pouco interessada.

Por isso, reafirmo: por duas vezes, V. Exa. disse "são incompetentes". Eu
não os considero incompetentes. Acho que eles poderiam dar mais, sim, na
medida em que nós, parlamentares, o exigirmos.

Em relação ao Tribunal de Contas, posso dizer o seguinte: estou no
segundo mandato nessa Comissão. No primeiro, houve brigas durante dois
anos para conseguirmos que esse Tribunal nos respondesse. Tanto que
tivemos que entrar com um projeto de lei complementar que modifica a
relação entre o Tribunal de Contas e a Assembléia Legislativa, para que ele,
enquanto órgão auxiliar, dê o suporte que precisamos.

E quando disse que não precisamos ter um Tribunal de Contas aqui dentro
- não estou dizendo que V. Exa. afirmou isso — n estava querendo dizer que
temos que fazê-lo funcionar como órgão auxiliar, que nos dê subsídios, e
temos que exigir mais dele. Essa também é uma verdade. De um ano para
cá, passamos a exigir, mas, antes, não havia isso, não. O Tribunal de Contas
é um órgão aparelhado, instrumentalizado, capaz de fazer isso. E também
não podemos esquecer, nem deixar que eles pensem diferente, que eles
continuam sendo um órgão auxiliar, cabendo a nós, parlamentares, fazê-lo
funcionar a contento.

Temos que fazer a fiscalização, sim. Temos que exigir do órgão técnico
aparelhado para isso, sim. E os técnicos da Casa podem perfeitamente nos
auxiliar. Se isso não aconteceu, temos medidas a serem tomadas. Então,
como V. Exa. estava ausente, Deputado Anderson Adauto, gostaria de dizer
que essa foi a oportunidade do momento, que nos deu, inclusive, mais força
para as palavras que estávamos dizendo.

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

* - Sem revisão do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião ordinária.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Requerimento n° 2.420/97, do Deputado José
Bonifácio, ao Requerimento n° 2.415197, do Deputado José Militão, por
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guardarem semelhança.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 1997.
Francisco Ramalho, 2 0-Vice-Presidente, nas funções de Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se iniciou ontem, dia 1 0112197, e se

encerra amanhã, dia 3112197, o prazo para a apresentação de emendas ao
Projeto de Resolução n o i .533/97, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre
a remuneração do Governador do Estado, do Vice-Governador do Estado, de
Secretário de Estado e de Secretário Adjunto para o exercício de 1998.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Fiscalização Financeira -
rejeição, na sua 93a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.338197, do
Deputado Luiz Fernando Faria; e de Assuntos Municipais - aprovação, na
sua 63a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.396197, do Deputado
Dimas Rodrigues (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Wilson Pires, Líder
do Bloco Liberal - indicação do Deputado Marco Régis para atuar como Vice-
Líder do Bloco Liberal, em substitutição ao Deputado Wilson Trópia (Ciente.
Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria José I-laueisen em

que solicita a anexação do Projeto de Lei n° 1.532197 ao Projeto de Lei n°
1.517197, por guardarem semelhança. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso Xlii do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Roberto Amaral em que solicita a inclusão, na
ordem do dia, da Proposta de Emenda à Constituição n° 30196, que altera o
inciso XXXIV do art. 62 e o art. 247 da Constituição do Estado, uma vez que
se encontra esgotado o prazo para sua apreciação na Comissão Especial. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso Vil do art.
232, c/c o art. 141, do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau em que postula,

ria forma regimental, o envio de ofícios ao Presidente da República, ao
Ministro da Educação, ao Presidente da Câmara, ao Presidente do Senado,
ao Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, solicitando
especial atenção e maior compreensão para com as universidades federais
brasileiras e as faculdades federais isoladas, mediante a proposição de
demitir 33 mil servidores. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questão de Ordem
0 Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, como V. Exa. pode ver,
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o Plenário se encontra praticamente vazio. Solicito o encerramento, de
plano, da reunião.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 3. às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Adelmo Carneiro Leão, Jorge Hannas
e Wilson Pires, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Witson Pires que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência solicita ao Deputado Wilson Pires que
proceda a leitura da correspondência. O Deputado Wilson Pires lê ofícios do
Reitor da UFMG, da Secretaria de Estado da Saúde, da Câmara Municipal
de Uberaba, do Colegiado dos Secretários de Saúde de Minas Gerais e do
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. A Presidência solicita à
assessoria que analise a matéria. Prosseguindo, o Presidente distribui os
Projetos de Lei n°s 1.099/97 ao Deputado Jorge Hannas; 1.445197 ao
Deputado Wilson Pires e 1.463197 ao Deputado Carlos Pimenta. Ato
continuo, o Presidente submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.248, 1.252. 1.270, 1.275, 1.281,
1.302, 1.303 e 1.306197, os quais são aprovados. Prosseguindo, o Presidente
passa à fase de discussão e votação de proposição da Comissão. O
Deputado Wilson Pires apresenta requerimento do Deputado Marco Régis
em que solicita reunião conjunta da Comissão de Saúde com as Comissões
de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia: Política Agropecuária e
Agroindustnal e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para tratar do uso
indiscriminado de agrotóxico no Estado: solicita, ainda, sejam convidadas
para participar da referida reunião diversas autoridades ligadas ao tema.
Submetido a votação, é este requerimento aprovado. Prosseguindo, a
Presidência anuncia que a reunião se destina a ouvir os seguintes
convidados: Sras Renata Loiola Souto, Vice-Presidente do Conselho
Regional de Farmácia: e Ângela Ferreira Vieira, Conselheira Federal
Suplente do Conselho Regional de Farmácia; e Srs. Juscelino Noronha
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Vieira, Chefe de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia, e
Fernando Starling, Assessor Jurídico do Conselho Regional de Farmárcia,
que prestarão esclarecimentos sobre a Ação Fiscal do Conselho Regional de
Farmácia nas pequenas cidades mineiras. A seguir. o Presidente passa a
palavra ao Deputado Wilson Pires, autor do requerimento que motivou o
convite. Os expositores fazem uso da palavra na ordem acima mencionada.
Participam dos debates todos os parlamentares, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares , convoca os membros da Comissão para a
reunião extraordinária do dia 1°/12197. às 14h30min, com a finalidade de se
discutirem, com diversas autoridades ligadas ao tema, assuntos relacionados
com a prevenção à AIDS; determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 1 0 de dezembro de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Wilson Pires -

Jorge Hannas - Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 89 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
As onze horas do dia dezenove de novembro de mil novecentos e noventa

e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
Sebastião Costa, Gilmar Machado e Arnaldo Penna, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado
Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior. O
Deputado Arnaldo Penna requer seja dispensada sua leitura. Não havendo
quem se oponha ao requerimento, a Presidência defere o pedido, considera
a ata aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. Passa-se à fase
de discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.424197 com as Emendas nos i a 3
(relator: redistribuído ao Deputado Arnaldo Penna); 1.450197 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Gilmar Machado); e 1.454197 (relator:
Deputado Sebastião Costa): e os que concluem pela inconstitucionalidade,
pela ilegalidade e pela antijundicidade dos Projetos de Lei n°s 1.325197
(relator: Deputado Antônio Genaro) e 1.386197 (relator: Deputado Sebastião
Costa). Os Projetos de Lei n°s 1.403, 1.423, 1.449 e 1.462197 tiveram sua
apreciação adiada em virtude de pedidos de prazo feitos pelos relatores e
deferidos pela Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
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Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n°s 1.099197 (relator: Deputado Sebastião Costa) e 1.464197
(relator: Deputado Gilmar Machado). Nos termos do art. 185 do Regimento
Interno, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n°s 1.325 e
1.386197 ao Plenário, para inclusão dos pareceres em ordem do dia.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Arnaldo Penna - Gilmar Machado - João

Batista de Oliveira.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO

PRAZO DE 60 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS QUE CRIEM
INSTRUMENTOS POLÍTICOS QUE GARANTAM AO MUTUÁRIO

RECEBER A CASA PRÓPRIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DE
FINANCIAMENTOS FEITOS DIRETAMENTE COM AS CONSTRUTORAS

E, AO MESMO TEMPO, APRESENTAR SUGESTÕES QUE POSSIBILITEM
AO GOVERNO FEDERAL ENCONTRAR OS MECANISMOS DE

FISCALIZAÇÃO DE TAIS FINANCIAMENTOS
As quinze horas e quarenta minutos do dia dezenove de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ibrabim Jacob, Wilson Pires, Anderson Adauto e Antônio Genaro
(substituindo este ao Deputado Luiz Fernando Faria, por indicação da
Liderança do Bloco Social Progressista), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ibrahim Jacob, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Genaro que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência esclarece que a finalidade da reunião é
ouvir os Srs. Evandro José Tadeu Duarte e Ademir Tomaz Ribeiro, Diretores
da empresa D.R. Engenharia; Rubens Catalan, advogado; Paulo Roberto
Henrique e Theodomiro Diniz Camargos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente do SINDUSCON. Registra-se a presença dos Srs. Ivan
Caixeta e Maria Célia de Castro Bahia, assessores jurídicos do referido
órgão. Devido à ausência dos Srs. Ademir Tomaz Ribeiro e Theodomiro
Diniz Camargos, a Presidência passa a palavra aos demais convidados, para
que façam sua exposição. Em seguida, são realizados debates entre
convidados e parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. O
Presidente passa a palavra aos convidados para que façam suas
considerações finais. O Deputado Anderson Adauto, com a palavra,
apresenta requerimento, solicitando sejam convidados a participar de
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reunião desta Comissão os Presidentes das seguintes entidades: Associação
dos Mutuários da ENCOL. Conselho Regional dos Corretores de Imóveis,
Sindicato dos Corretores de Imóveis - CRECI -. e Sindicato dos Cartórios -
SINOREG. O Deputado Wilson Pires apresenta requerimento, em que
solicita seja convidado a prestar esclarecimentos a esta Comissão o Sr. José
Fernando Sarabando, da Promotoria Especializada na Defesa do
Consumidor. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento e a participação do Sr. Paulo Roberto Henrique,
Presidente do SINDUSCON, e de seus assessores jurídicos, Srs. Ivan
Caixeta e Maria Célia de Castro Bahia: do Sr. Evandro José Tadeu Duarte.
Diretor da empresa D.R. Engenharia. e Rubens Catalan. advogado, pelos
valiosos subsídios prestados aos trabalhos da Comissão, agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 26 de novembro de 1997.
Ibrahim Jacob, Presidente - Wilson Pires - Geraldo da Costa Pereira.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI N°13.483
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de novembro

de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por
indicação da Liderança do PFL), José Militão (substituindo o Deputado Ailton
Vilela, por indicação da Liderança do PSDB) e Ambrósio Pinto, membros da
Comissão supracitada. Está presente. também. o Deputado Hely Tarqüínio.
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Jorge Hannas, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar o parecer
sobre o mencionado veto e indaga do relator. Deputado Ambr.osio Pinto, se
está em condições de emitir seu parecer. Com a palavra, o relator apresenta
parecer mediante o qual conclui pela manutenção do Veto Total à
Proposição de Lei n° 13.483. Na fase de discussão, fazem uso da palavra os
Deputados Hely Tarqüinio e Jorge Hannas. ambos favoráveis à rejeição do
veto. Encerrada a discussão, é o parecer colocado em votação, e rejeitado.
Nos termos regimentais. o Presidente designa novo relator o Deputado
tbrahim Jacob. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, a realizar-se em 20/11/97, às 15h45min,
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conforme edital já publicado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1997.
Jorge Hannas, Presidente - tbrahim Jacob - HeIy Tarqüinio.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Henrique, Gilmar Machado e Marco Régis, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
José Henrique, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar
Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
solicita ao Deputado Marco Régis que proceda à leitura da seguinte
correspondência: do Sr. Manoel Rosalvo Pereira. Diretor da Escola Estadual
Joseph Stalim Romano, por meio da qual encaminha cópia de abaixo-
assinado de pais, alunos, professores e funcionários, dirigido ao Secretário
da Educação, visando à interrupção do processo de nucleaç.ão daquela
unidade de ensino, em face do atendimento a 1.800 alunos do município e
da região, tais como Serra dos Aimorés e Maírynk, de Minas Gerais;
lbiraporã, lbiranhém e Posto da Mata, da Bahia; e Montanha, do Espírito
Santo; do Dr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transporte, Imóveis e Serviços, esclarecendo que
consultou a Secretaria da Educação, com a máxima urgência, inclusive por
fax, acerca do Projeto de Lei n° 836196 e, tão logo haja pronunciamento a
respeito da matéria, esta Comissão será cientificada: do Sr. Márcio Flávio da
Silva Lopes. Presidente em exercício da Fundação Helena Antipoff,
lamentando informar que, por motivos técnicos, foi cancelado o 1° Fórum
Regional de Educação, que se realizaria nos dias 3 e 4 de dezembro, e
agradecendo atenção da indicação do Deputado Anderson Adauto para
contribuir com o evento: do Sr. Wantuil Ferraz, Presidente da Câmara
Municipal de Viçosa, por meio da qual encaminha cópia da representação n°
21197, com o apoiamento de todos os membros do Legislativo Municipal,
hipotecando apoio à proposta de adiamento, por um ano, do início do
processo de municipalização do ensino fundamental, apresentada no fórum
técnico ocorrido nos dias 16 e 17 de outubro, nesta Casa. e solicitando o
apoio dos parlamentares à proposta; do Sr. Antônio Silva, Presidente da
AMBASP, por meio da qual encaminha o posicionamento dos 21 municípios
integrantes da Associação em relação ao processo de municipalização do
ensino fundamental, solicitando que a Comissão analise suas proposições
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quando da apreciação do Projeto de Lei n o 1 .223197; da Secretaria Executiva
do Pacto de Minas pela Educação, por meio da qual encaminha o relatório
de atividades do mês de outubro sobre o projeto Cidadãos para o Século XXI
e convida os membros da Comissão para participar da homenagem que se
fará aos voluntários do projeto, no dia 4 de dezembro. às 20 horas, no Centro
de Referência, na Rua João Carlos, 842, tendo em vista a comemoração do
Dia Internacional do Voluntário, no dia 5 de dezembro, data instituída pela
Organização , das Nações Unidas. O Presidente, a seguir, determina a
remessa à Área de Consultoria Temática de cópia da correspondência
enviada pela escola estadual do Município de Nanuque, pela Câmara
Municipal de Viçosa e pela AMBASP, para análise e as informações que se
fizerem necessárias. O Presidente acusa o recebimento de duas informações
técnicas da Área de Consultoria Temática e determina a distribuição de
cópias: a primeira, do Consultor Ricardo de Moura Faria, informa sobre a
possibilidade de revogação do inciso 1 da Resolução n° 8.033197, da
Secretaria da Educação, que trata das escolas localizadas na zona rural e
em sede de distrito; a segunda, da Consultora Francina Monteiro Ribeiro,
trata do pedido de sugestões para a elaboração de uma lei de incentivo à
cultura em Minas Gerais. O Presidente passa à fase de distribuição de
proposições e designa os Deputados José Henrique, Marco Régis e
Sebastião Navarro Vieira como relatores, respectivamente, dos Projetos de
Lei n

os 1.223, 1.237 e 1.372/97; e o Deputado Gilmar Machado, dos Projetos
de Lei n

os 1.406 e 1.429197. Esgotada a matéria destinada à ia Parte da
reunião, o Presidente passa à P Fase da Ordem do Dia, compreeendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. O Deputado José Henrique, relator do Projeto de Lei n°
1 .127/97. emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria
no 20 turno, na forma do vencido em 1 0 turno. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. A seguir. o Deputado José Henrique, relator
do Projeto de Lei n° 1.321/97, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação da proposição no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado n parecer. O
Deputado Gilmar Machado utiliza da palavra para agradecer o apoio do
relator da matéria e as modificações apresentadas, que aperfeiçoaram a
proposição. O Presidente passa à 2a Fase, compreeendendo a discussão e a
votação de matéria de deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados, em 2 0 turno. os Projetos de Lei nos
1.037196 e 1.245197 (relator: Deputado Marco Régis); e, em 1 0 turno, os
Projetos de Lei n

os 1.340197 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira),
1.353, 1.388 e 1.434197 (relator: Deputado Marco Régis), 1.428/97 (relator:
Deputado José Henrique), 1.342197 com a Emenda n° 1, da Comissão de
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Constituição e Justiça, e 1.412197 (relator: Deputado Gilmar Machado).
Submetidos a votação, são aprovados, nos termos do parágrafo único do art.
103 do Regimento Interno, os Requerimentos n°s 2.399, 2.400 e 2.409197. A
seguir, o Presidente passa à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Nesta oportunidade, são
aprovados três requerimentos. O primeiro, do Deputado Paulo Piau, solicita
sejam convidadas a participar de reunião da Comissão as Sras. Mônica
Rodrigues Araújo de Souza, Maria Rita Pereira de Almeida e Adriane de
Oliveira e Silva, representantes da Cooperativa de Ensino de Belo Horizonte,
para exporem sobre o tema "Cooperativa de Ensino". O segundo, do
Deputado Dinis Pinheiro, solicita seja realizada reunião da Comissão para
debater e apontar possíveis soluções para o desvirtuamento do ensino
apregoado pela educadora Helena Antípoff, que defendia a existência de
cursos destinados à formação de recursos humanos para a educação e o
desenvolvimento rural. O terceiro, do Deputado Marco Régis, pleiteia seja
encaminhado ofício ao Secretário da Educação, solicitando a implantação do
ensino médio na Escola Estadual Silviano Brandão, nesta Capital, para
atender à numerosa demanda da população escolar da região. Finalizando, o
Presidente submete a votação, e são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.282, 1.334 e 1.341197.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Gilmar Machado -

Sebastião Navarro Vieira - Marco Régis.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe os Acordos de Lideranças que solicitam,
respectivamente, a tramitação em regime de urgência dos Projetos de Lei
n°s 1.550 e 1.547/97.

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente.

Designação de Comissão
A Presidência designa Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a

Proposta de Emenda à Constituição n° 48/97, do Deputado Ermano Batista e
outros. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Aílton Vilela, suplente - Deputado
Carlos Pimenta; pelo PPB: efetivo - Deputado Alberto Pinto Coelho, suplente
- Deputado Sebastião Helvécio; pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar
Machado, suplente - Deputada Maria José Haueisen; pelo PDT: efetivo -
Deputado Álvaro Antônio, suplente - Deputado lvair Nogueira; pelo PSD:
efetivo - Deputado Irani Barbosa, suplente - Deputado Dinis Pinheiro.
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Designo. À Área de Apoio às Comissões.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.276197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em análise tem por
escopo tomar sem efeito o título declaratóno de utilidade pública concedido
ao Conselho Federal dos Pastores do Brasil - C.F.P.B. -, sediado no
Município de Belo Horizonte.

Publicada, foi a proposição examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que reconheceu a juridicidade, a constitucional idade e a legalidade
da matéria e apresentou o Substitutivo n° 1.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar conclusivamente o projeto,
nos termos do art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Mediante a Lei n° 11.877, de 24/8/95, ao Conselho Federal dos Pastores

do Brasil - C.F.P.B. - foi concedido o título declaratório de utilidade pública,
tendo por princípio seu estatuto, aprovado em 7/9/94.

Ocorre que em 1 1 /1196 a entidade aprovou novo estatuto, em que estão
presentes dispositivos que frontalmente cerceiam o exercício de direitos
consagrados na Carta Magna, conforme passaremos a expor.

O art. 40 do estatuto estabelece que todas as entidades de classe
registradas no Brasil estarão subordinadas ao C.F.P.B. e a ele devem filiar-
se, sob pena de cassação e extinção, automaticamente. Ora, o inciso XX do
art. 50 da Carta Federal assegura que ninguém poderá ser compelido a
associar-se ou a permanecer associado.

O outro artigo infringente da Constituição é o n° 15, segundo o qual o
C.F.P.B. 'regulamentará o exercício das funções e vocações ministeriais e
pastorais em toda a República Federativa do Brasil, disciplinará seu
funcionamento, tomará todas e quaisquer providências advertindo,
suspendendo, cassando, extinguindo dos quadros do C.F.PB. Iodos aqueles
que não cumpram com os Estatutos Sagrados com seriedade e
determinação...... Em contraposição a essa norma, temos o inciso XVI do art.
22 da Lei Maior, que atribui à União a competência privativa de legislar sobre
organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício
de profissões.

Por fim, temos o art. 23, que, por avocar para o Conselho a prerrogativa de
poder cassar, extinguir e punir qualquer órgão evangélico que não esteja
cumprindo rigorosamente com os seus estatutos, contraria o disposto no art.
50. XIX, da Constituição da República, a saber, que 'as associações só
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poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado".

Diante dessas circunstâncias, em que os valores de cidadania são
cabalmente destratados, consideramos inoportuno que o C.F.P.B.
permaneça com o gozo do titulo declaratóno de utilidade pública que lhe foi
concedido por meio da Lei n° 11.877. de 1995. E diante das
incompatibilidades constitucionais retroapresentadas, se esta Casa não
tomar iniciativa para reverter essa situação, certamente a ela se imputará a
responsabilidade de omissão e descaso no trato da matéria.

No tocante à maneira pela qual se tomará sem efeito o título que foi
concedido ao Conselho, estamos de acordo com o entendimento da
Comissão de Constituição e Justiça de que a mais adequada forma de fazê-
lo não é se proceder à cassação do título, mas simplesmente revogar a lei
em vigor, como o faz o Substitutivo n o i, oferecido pelo mesmo órgão
colegiado.

Conclusão
À vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.276197 no

10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.369197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em análise

propõe seja declarado de utilidade pública o Lar Maria Nolvina da Costa,
com sede no Município de São Roque de Minas.

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, deve esta Comissão
agora, deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação	 -
O objetivo do Lar Maria Nolvina da Costa é assegurar saúde e bem-estar

ao menor carente de São Roque de Minas.
Para cumpri-lo, ensina noções básicas de higiene pré-natal e no parto,

medicina preventiva e vigilância social. contando com enfermeiros,
assistentes sociais, professores e mães da comunidade.

Dessa forma, é justo que a entidade seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ri0
1.369/97 no 1 0 turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.409/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena,
com sede no Município de Barbacena.

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice à tramitação do projeto. vem ele agora a esta Comissão
para o 1 0 turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão, de caráter assistencial e sem fins lucrativos, tem

como objetivo precípuo atender aos enfermos carentes, prestando-lhes
diversos serviços na área de saúde: exames médicos e laboratoriais,
internação hospitalar e doação de medicamentos.

Por minorar o sofrimento dos relegados pela sociedade, consideramos
relevante e oportuna a iniciativa em declarar de utilidade pública a
instituição.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.409197 em 10 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Bené Guedes. relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.410/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei n° 1.410197

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Nova Serrana, com sede no Município de Nova
Serrana.

Apreciada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n° 1, vem agora a esta Comissão para o 1 0 turno
de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A APAE de Nova Serrana é uma instituição filantrópica de alta relevância

social para o município, pois busca orientar e auxiliar os pais e os amigos do
excepcional no trato com ele. Essa e outras iniciativas facilitam a sua
inserção na sociedade.

A entidade desenvolve seu trabalho em consonância com as finalidades
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estatutárias a que se propõe, fazendo, assim, jus ao título declaratóno de
utilidade pública proposto.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.410197

no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.415197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

propõe seja declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores das
Vilas Vilaça e Vila Tavares, com sede no Município de ltaúna.

Foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade.

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
proposição no 1 0 turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada Associação foi instituída após ser constatada a necessidade

de consolidar-se a estrutura social desses bairros.
Sediada em ltaúna, onde a administração municipal vem trabalhando para

que a população, de aproximadamente 100 mil habitantes, não perca o que
sempre teve de melhor - a alta qualidade de vida -, a entidade promove a
integração dos moradores para desenvolver atividades que visem ao
progresso cultural, social, desportivo e econômico.

Dessa forma, merece, por sua atuação, o título declaratóno de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.415197 no

10 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.416/97
Comissão da Previdência, do Trabalho e da Ação Social

Relatório
De autoria cio Deputado Paulo Piau. o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública o Grupo Espírita Amor Cristão, com sede no Município
de Uberaba.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação.
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Vem, agora, a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos

termos regimentais.
Fundamentação

O Grupo Espírita Amor Cristão foi fundado com a finalidade de bem servir
a comunidade carente.

Dessa forma, seu corpo de voluntários esforça-se por dar conforto
espiritual às pessoas por ela assistidas por meio de peregrinações aos lares
menos favorecidos e visitas a hospitais, cadeias e asilos, ministrando aulas
da doutrina codificada por Allan Kardec.

Procura, ainda, melhorar as condições de subsistência das famílias
carentes com a distribuição gratuita de alimentos.

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.416197 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.417/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Anderson Adauto,

objetiva declarar de utilidade pública a Creche Etelvina Caetano de Jesus,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
proposição no 1 0 turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Etelvina Caetano de Jesus, entidade filantrópica, proporciona

moradia. educação. alimentação, vestuário, lazer e outros benefícios aos
filhos de mães carentes que trabalham em tempo integral.

Por cumprir sua finalidade de propiciar melhores condições de vida ao
menor, é justo que a entidade seja declarada de utilidade pública.

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

1.417197 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.418/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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O Projeto de Lei n° 1.418197, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, visa

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

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua jundicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em 10
turno, na forma regimental.

Fundamentação
Sediada em Belo Horizonte, na Vila Sumaré, a referida entidade foi

instituída após ser constatada a necessidade da criação de uma creche que
amparasse as crianças desse bairro.

Trabalha, portanto, para proporcionar-lhes abrigo, alimentação, vestuário e
lazer. Assim fazendo, leva tranqüilidade aos lares da comunidade e promove
o bem-estar social.

Acreditamos, pois, ser a instituição merecedora do título de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.418/97 no

1 0 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.421/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Comissão de Saúde e Ação Social, o projeto de lei em tela

tem por objetivo instituir o Dia do Instrumentador Cirúrgico, a ser
comemorado, anualmente, no dia 6 de maio.

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua jundicidade, constitucional idade e legalidade
na forma apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, passamos a examinar o
projeto quanto ao mérito e sobre ele deliberar em caráter conclusivo, em
conformidade com o que dispõe o art. 104, 1, "c', do Regimento Interno.

Fundamentação
Com o advento da moderna medicina, as operações cirúrgicas tomaram-se

cada vez mais complexas, e com isso a figura do instrumentador cirúrgico
mais e mais se destaca, à proporção que aumenta a sua interação com o
médico-cirurgião.

Com efeito, ainda que na Idade Média o papel desse profissional tenha
ficado restrito ao de simples transportador, zelador e, quando muito, inventor
ou aperfeiçoador dos equipamentos cirúrgicos, hoje dele se exige formação
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acadêmica, com ênfase em fisiologia, anatomia e assepsia.
No tocante à escolha da data em que se prestará homenagem a esse

profissional - justamente o dia 6 de maio -, é reconhecida a sua pertinência,
já que evoca na mente dos instrumentadores cirúrgicos um personagem
histórico que representa, como nenhum outro, o ideal de solidariedade
humana na busca da amenização da dor, sentimento que tão
apropriadamente caracteriza esse auxiliar da medicina, que vamos nomear.

De fato. conta-se que Jean 1-lenri Dunant, nascido em 6/5/1 828. participou
ativamente da sangrenta Batalha de Solfenno. ocorrida no Norte da Itália em
1859, e, comovido com o sofrimento dos soldados feridos, juntou-se aos
médicos. auxiliando-os nas operações cirúrgicas. sendo. por isso,
considerado o precursor dessa atividade, honrosa e solidária.

Por isso queremos ressaltar que a proposição tem o mérito de, ao
estimular a divulgação do trabalho desenvolvido pelo instrumentador
cirúrgico, conferir a ele merecido reconhecimento público.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.421197

no 1 0 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.422197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio aos Portadores
de Neoplasias Infantis Ricardo Moysés Jr.. com sede no Município de Juiz de
Fora.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação
conclusiva, conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação	 --
A Fundação mencionada possui caráter filantrópico e tem como objetivo

principal prestar assistência às crianças carentes portadoras de tumores
malignos.

Além disso, oferece apoio técnico e financeiro a hospitais e programas de
ensino e pesquisa relacionados com neoplasias infantis.

Em razão disso, reconhecemos que ela é merecedora do título declaratóno
de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n°



310
1.422/97 na forma original.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.431197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em análise tem por

escopo declarar de utilidade pública a Sociedade São Geraldo, com sede no
Município de Ibirité.

Após ser publicada, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade. Vem, agora, a esta Comissão para deliberação conclusiva, em
cumprimento ás disposições regimentais.

Fundamentação
Conforme preceitua o art. 30 de seu estatuto, a entidade em destaque tem

como finalidade básica a arrecadação de donativos e contribuições dos
sócios e de terceiros, com o intuito de redistribui-los aos necessitados.

Também ministra cursos de alfabetização. corte e costura, mantém
creches e auxilia grupos de jovens.

Em razão do que foi dito, depreendemos que a Sociedade é merecedora
da declaração de utilidade pública ora proposta.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.431197

na forma proposta.
Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1997.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.432197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n° 1.432/97 visa a

declarar de utilidade pública a Fundação Maria Luzia de Andrade, com sede
no Município de Juatuba.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua jundicidade. constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em 10
turno, na forma regimental.

Fundamentação
A entidade, também conhecida pelo nome de Fundação Dona Preta, presta

importantes serviços de assistência social às famílias carentes, aos menores
abandonados, aos portadores de deficiência e a toda pessoa necessitada da
comunidade. Para a realização da sua obra beneficente, procura captar
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recursos junto a órgãos públicos e privados.
Em vista da importância do seu trabalho, merece a Fundação ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.432197
no 1 0 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.435197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1 .435/97. do Deputado Paulo Schettino, visa a declarar

de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Dom
Cabral - AMABADOC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A entidade em exame promove atividades de caráter assistencial, tendo

em vista, principalmente, melhorar as condições de vida da comunidade.
Buscando alargar o horizonte de suas ações, combate a fome e a pobreza,
presta serviços na área de saúde e ainda divulga hábitos condizentes com a
preservação do meio ambiente.

Em virtude dos seus méritos, julgamos conveniente a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de

Lei n° 1.435/97 como redigido originalmente.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°307/95
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei n° 307195

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Nordestinos em
Uberlândia - ANUDI -, com sede no Município de Uberlândia.

A proposição foi aprovada no 10 turno com a Emenda n° 1. Cabe, agora, a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos
termos do art. 104, 1. "a', do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
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Fundamentação

A ANUDI presta relevantes serviços de cunho social à comunidade,
assistindo-lhe em suas maiores necessidades e fornecendo alimentos,
medicamentos e transporte a pessoas doentes.

Reiteramos, por isso, o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria ora proposta, reconhecendo a pertinência em se declarar de utilidade
pública a entidade mencionada.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 307/95 no 20

turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 307195

Declara de utilidade pública a Associação dos Nordestinos em Uberlândia -
ANUDI -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Nordestinos

em Uberlândia - ANUDI -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.232/97
Comissão de Saúde

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

tela tem por escopo dar a denominação de Dr. Rochael Reis Rocha ao posto
de saúde situado no Município de Campo do Meio.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma apresentada, e, agora,
compete a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente em 2 0 turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A biografia do Sr. Rochael Reis Rocha é marcada por sua dedicação à

melhoria da qualidade de vida das comunidades de Campo do Meio e dos
municípios vizinhos, razão pela qual entendemos ser bastante oportuna a
homenagem que ora se lhe pretende fazer adotando seu nome para
denominar o posto de saúde do citado município.

Com efeito, ele dedicou toda a sua vida ao trabalho em prol da saúde
pública, notadamente ao tratamento dos portadores de hanseniase. Além
disso, foi responsável pela implantação de hospitais na região e do referido
posto de saúde.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.232197
no 20 turno, como inicialmente proposto.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Carlos Pimenta. relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.289197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Wanderley Avila. visa declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica Portal da Mantiqueira n o 219. com sede no
Município de Barbacena.

Aprovada a matéria no 1° turno, sem emenda. cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2 0 turno. em cumprimento das
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise tem como principal objetivo disseminar os

princípios, a filosofia e a ética que se fundamentam na concepção da
fraternidade universal. Também se dedica à prática da beneficência.
favorecendo as pessoas carentes da comunidade.

Entendemos, portanto, que esta Casa deva reconhecer o caráter social da
instituição, declarando-a de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.289/97 no 2 0 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.305197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Três Manas, com sede no Município de Três
Marias.	 --

Aprovado o projeto no 1 0 turno. em sua forma original, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno. em
cumprimento das disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade em exame exerce atividades de caráter assistencial, visando à

reinserç.âo do excepcional na sociedade. Para a consecução de seu objetivo.
presta diversos serviços nas áreas de educação, saúde e lazer e ainda
esclarece a comunidade a respeito do excepcional.

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

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.305197

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.349197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n° 1.349197 tem

como objetivo a declaração de utilidade pública da Associação Bom Pastor -
ABP -, com sede no Município de Montes Claros.

Aprovada a matéria em 1 0 turno, sem emenda, compete agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Associação em análise tem como objetivo a preservação da integridade

física e moral da comunidade por ela assistida. Para tanto, desenvolve
atividades na área cultural e de assistência social. Com isso, a médio e longo
prazo, logra a promoção e o desenvolvimento humano.

Diante do que foi dito, reiteramos o posicionamento anterior desta
Comissão sobre a matéria, reconhecendo meritório o título ora proposto.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.349197 no 20 turno. na forma original.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.357197
Comissão de Saúde

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,

objetiva declarar de utilidade pública a Casa de Saúde e Maternidade Dr.
Pedro Sanches, com sede no Município de Poços de Caldas.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, com a Emenda n° 1. cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 1 turno, nos termos
regimentais.

E, atendendo ao disposto no Regimento Interno, cumpre-nos elaborar a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Administrada e dirigida pela Loja Maçónica Estrela Caldense, a Casa de

Saúde e Maternidade Dr. Pedro Sanches presta serviços médicos e



3 1
hospitalares aos moradores de Poços de Caldas, atende a conveniados do
SUS, indigentes e à comunidade em geral.

Por seu trabalho, que demonstra solidariedade e amor ao próximo, merece
o titulo declaratõno de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.357197 na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

Redação do Vencido no 1 0 turno
PROJETO DE LEI N° 1.357197

Declara de utilidade pública a Casa de Saúde e Maternidade Dr. Pedro
Sanches. com sede no Município de Poços de Caldas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Saúde e

Maternidade Dr. Pedro Sanches, com sede no Município de Poços de
Caldas.

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

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 2112197, a seguinte comunicação:
Da Deputada Maria Olivia, dando ciência à Casa do falecimento da Sra.

Maristela Tristão, ocorrido em 1 1112197. nesta Capital (Ciente. Oficie-se.).
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO EM 1997

ATA

ATA DA 3293 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3112/97
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - l a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata
- Questão de ordem - Correspondência: Mensagens n°s 239 e 240197
(encaminham, respectivamente, os Projetos de Lei n°s 1.555 e 1.556197), do
Governador do Estado - Ofícios e telegrama - 2 a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.557 a 1.562197 -
Requerimentos n°s 2.429 e 2.430197 - Requerimentos dos Deputados
Ermano Batista e outros, Péncles Ferreira e outros e Geraldo Nascimento (3)
e da Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias. Proceder a Estudos Que
Criem Instrumentos Políticos Que Garantam ao Mutuário Receber a Casa
Própria Adquirida através de Financiamentos Feitos Diretamente com as
Construtoras e, ao Mesmo Tempo, Apresentar Sugestões Que Possibilitem
ao Governo Federal Encontrar os Mecanismos de Fiscalização de Tais
Financiamentos - Comunicações: Comunicações da Comissão do Trabalho,
dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Marco Régis e Maria OlIvia (3) e do
Grupo Parlamentar Constituído para Proceder a uma Análise Abrangente e
Sistêmica das Proposições Relativas ao Tribunal de Contas do Estado, em
Tramitação na Assembléia Legislativa - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Raul Lima Neto, Olinto Godinho, Gilmar Machado, Ronaldo
Vasconcellos, Geraldo Nascimento, Carlos Pimenta e Miguel Martini -
Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições - Designação de
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 48197 - Palavras do Sr. Presidente - Acordo de
Lideranças - Decisão da Presidência - Acordo de Lideranças - Decisão da
Presidência - Leitura de Comunicações - Questão de Ordem - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Péncles Ferreira e outros;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Geraldo Nascimento (3) e Ermano Batista e outros e da Comissão Especial
para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos Que Criem Instrumentos
Políticos Que Garantam ao Mutuário Receber a Casa Própria Adquirida
através de Financiamentos Feitos Diretamente com as Construtoras e, ao
Mesmo Tempo, Apresentar Sugestões Que Possibilitem ao Governo Federal
Encontrar os Mecanismos de Fiscalização de Tais Financiamentos:
aprovação - Requerimento n° 2.336197; aprovação na forma do Substitutivo
n° 1 - Requerimentos n°s 2.347 e 2.354197: aprovação - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

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

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

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

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olívia. 5a Secretária , nas funções de 20-Secretário,

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

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito verificação de
quorum".
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Durval Angelo que

explicite a sua questão de ordem.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente. solicitei a verificação de

quorum" após o anúncio de que a ata estava aprovada para vermos se há
realmente o numero regimental que garante a sua aprovação.

O Sr. Presidente - A ata não é submetida a votação, mas apenas a
discussão. Como ninguém se manifestou, a Presidência deu-a por aprovada.
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Correspondência

- O Deputado Rêmolo Aloise, 1 0-Secretário ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 239197*
Belo Horizonte, 2 de dezembro de 1997.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, solicitando a fineza de submeter à

aprovação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei,
que autoriza a Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento
Agrário, RURALMINAS, a vender aos Municípios que indica imóveis de sua
propriedade.

Os imóveis, de cuja alienação se trata, serão utilizados pelos Municípios
adquirentes para implantação de infra-estrutura de interesse social.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência minhas expressões de
elevada consideração.

Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.555197

Autoriza a alienação de imóveis da Fundação Rural Mineira - Colonização
e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS.

Art. 1 0 - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RURALMINAS - autorizada a vender aos Municípios abaixo
nomeados os seguintes imóveis:

- ao Município de Itambacun, MG, três (3) lotes com metragem de
quinhentos e quarenta e três metros quadrados (543,00m 2), quinhentos e dez
metros quadrados (510,00m 2) e quinhentos e quarenta e um metros
quadrados (541.00m2), situados defronte ao Mercado Municipal de
ltambacuri-MG, registrados sob a matrícula de n° 3.767. fls. 180. do Livro 2-
M do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itambacuri-MG.

II - ao Município de Pirapora, MG, as quadras 184 e 199, cada uma
compreendendo vinte (20) lotes de 12 x 30 metros cada, no total de sete mil
e duzentos metros quadrados (7.200,00m 2) cada uma, situadas no bairro
Cidade Jardim, à Rua H. na cidade de Pirapora-MG, registradas sob as
matriculas de n°s 12.303 e 12.304, no Livro n° 02-AR do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Pirapora-MG;

III - ao Município de Oliveira, MG, urna área de hum mil e quinhentos
metros quadrados (1.500,00rn 2), situada à Rua Coronel Benjamim
Guimarães, nas imediações do Matadouro Municipal da cidade de Oliveira -
MG, registrada sob a matricula 6.517, no Livro 2-N. fls. 290 V. do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira-MG:

IV - ao Município de Gouveia. MG, um terreno com área de quatro mil e
seiscentos metros quadrados (4.600,00m 2), situado à Alameda Souza Lima,
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em Gouveia-MG, registrado sob a matricula 2.085. no Livro 2. do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina-MG:

V - ao Municipio de Coromandel, um prédio residencial de dois (2)
pavimentos, em área de duzentos e oitenta e oito e noventa e sete metros
quadrados (288.97m2). situado à Av. Governador Israel Pinheiro, 24115, em
Coromandet-MG, registrado sob a matricula R-6-3175, à fis. 150 do Livro 2-1
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel-MG.

Art. 20 - O preço da venda autorizada no artigo anterior pode ser pago em
até dez (10) parcelas mensais corrigidas monetariamente, observada a
norma do artigo 18 da Constituição do Estado relativa a avaliação.

Art. 30 - Caso sobrevenha desinteresse de Município indicado no artigo 10
em adquirir o imóvel que lhe seria vendido, fica a Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -. autorizada a
realizar a alienação a terceiros, através de licitação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, aos de de 1997."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N° 240197*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando

submetê-lo á aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o anexo
projeto de Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Pânico de Minas
Gerais.

A finalidade precípua do Código, que ora encaminho, em projeto, é a de
disciplinar e tornar efetivas as medidas tendentes a evitar incêndio e sua
propagação. bem como a proteger as pessoas nele envolvidas, através da
definição de normas de construção e dos equipamentos indispensáveis à
consecução do fim a que se destinam, estabelecidas em harmonia com as
posturas municipais a elas relativas.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência minhas
expressões da mais elevada consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.556197

Contém o Código Estadual de Prevenção contra Incêndio e Pânico de
Minas Gerais.

Titulo 1
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Disposições Preliminares

Capítulo 1
Objetivo e Aplicação

Art. 1 0 - Este código tem o objetivo de assegurar às comunidades do
Estado de Minas Gerais nível satisfatório de segurança contra incêndio e
pânico, protegendo vidas e bens.

Parágrafo único - Ficam isentas das exigências desta lei as edificações
destinadas a residência unifamitiar.

Art. 2° - As normas deste código se aplicam a todas as edificações e
estabelecimentos existentes, bem como àqueles que vierem a ser
construídos, reformados ou ampliados.

Capítulo II
Conceituação de Termos

Art. 30 - Para efeito deste código, adotam-se os seguintes conceitos:
- abrigo - compartimento destinado ao acondicionamento de mangueiras

e acessórios dos hidrantes;
II - acionador manual - dispositivo destinado a transmitir a informação de

principio de incêndio, acionado manualmente;
III - alarme - dispositivo elétrico destinado a produzir sons de alerta por

ocasião de uma emergência qualquer;
IV - área de pouso e decolagem de emergência - área construída sobre

edificação, cadastrada no Comando Aéreo respectivo, que poderá ser
utilizada para pouso e decolagem de helicóptero em caso de emergência ou
de calamidade;

V - armazém de produtos acondicionados - área coberta ou não, onde
sejam armazenados recipientes, tais como tambores, tonéis, latas, baldes e
outros, que contenham derivados de petróleo ou álcool:

VI - base de distribuição - instalação com as facilidades necessárias ao
recebimento, armazenamento, mistura, embalagem e distribuição de
derivados de petróleo em área do mercado especifico:

VII - bomba de recalque - aparelho hidráulico especial, destinado a recalcar
água nas instalações de combate a incêndio:

VIII - bomba de pressurização - aparelho hidráulico especial, destinado a
suprir deficiência de pressão em instalação hidráulica de combate a incêndio;

IX - brigada de incêndio - equipe de funcionários especialmente treinados
para utilização dos equipamentos de combate a incêndio disponíveis na
edificação, bem como sua manutenção, conservação e controle, além de
atividades de salvamento em caso de sinistro:

X - canalização - rede de tubulação destinada a conduzir água para
alimentar os dispositivos de combate a incêndio;

Xl - compartimentação de área - isolamento, através de paredes
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resistentes à combustão e porta corta-fogo, destinado a evitar ou reduzir as
probabilidades de propagação do fogo;

XII - câmara de espuma - dispositivo destinado a conduzir espuma para o
interior de tanque de armazenamento do tipo teto cônico:

XIII - chave de fluxo - chave elétrica operada por fluxo de água;
XIV - chuveiro automático - peça dotada de dispositivo sensível à elevação

de temperatura e destinada a espargir água sobre a área incendiada,
acionado pelo aumento da temperatura ambiente:

XV - demanda - solicitação quantitativa, à fonte de alimentação, da
instalação hidráulica de combate a incêndio:

XVI - defletor- dispositivo destinado a dirigir espuma contra a parede do
tanque;

XVII - deslizador de espuma - dispositivo destinado a facilitar o
espargimento suave de espuma sobre o líquido armazenado;

XVIII - destilaria - conjunto de instalações destinadas à produção de
combustível;

XIX - detetor - dispositivo dotado de sensores, destinado a avisar uma
estação central que em determinada parte da edificação existe foco de
incêndio. Seu funcionamento pode ser acionado por fumaça ou elevação da
temperatura ambiente:

XX - extintor portátil - aparelho carregado com agente químico, destinado
ao combate a principio de incêndio, com peso total (agente + recipiente +
acessórios) até 25kg;

XXI - esguicho - peça metálica destinada a orientar e dar forma ao jato de
água ou fluxo de espuma;

XXII .. estação fixa de emulsionamento - local onde são instaladas bombas,
proporcionadores. válvulas e tanques de líquido gerador de espuma:

XXIII - estação móvel de emulsionamento - veiculo especializado, para
transporte de liquido gerador de espuma e equipamento para seu
emulsionamento automático com água:

XXIV - gerador de espuma - equipamento destinado a facilitar a mistura da
solução com o ar para formação de espuma:	 --

XXV - heliporto - área homologada ou registrada. no nível do solo ou
elevada, utilizada para pouso e decolagem de helicóptero;

XXVI - hidrante - ponto de tomada de água provido de dispositivo de
manobra (registro e conexões) que possibilite o emprego de mangueira;

XXVII - hidrante interno - hidrante localizado no interior da edificação ou do
risco protegido:

XXVIII - hidrante externo - hidrante localizado fora da edificação ou do
risco protegido, preferivelmente afastado 15 metros dele ou localizado em
posição onde não deva ser atingido pelo fogo;
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XXIX - hidrante de recalque - hidrante localizado externamente ao risco

protegido, destinado à alimentação do sistema por fonte externa;
XXX - hidrante público - hidrante com características especiais, instalado

na rede pública de distribuição de água da cidade, destinado ao
abastecimento das viaturas do Corpo de Bombeiros;

XXXI - iluminação de emergência - aquela que tem a finalidade de auxiliar
na evacuação da edificação, devendo entrar em funcionamento
automaticamente sempre que houver interrupção do suprimento de energia
elétrica;

XXXII - linha de espuma - canalização ou linha de mangueira destinadas a
conduzir mistura de água e o líquido gerador de espuma (LGE) para
formação dessa;

XXXIII - líquido gerador de espuma (LGE) - concentrado em forma de
líquido de origem animal ou sintética, que, misturado com água, forma
solução e, por processo de batimento e aeração, produz espuma;

XXXIV - mangueira - condutor flexível destinado a transportar água do
hidrante ao esguicho;

XXXV - monitor - esguicho montado sobre rodas ou plataforma elevada
com capacidade mínima de 800 litros por minuto;

XXXVI - nebulizador - bico especial, destinado a realizar o resfriamento de
tanque de armazenamento de derivado de petróleo ou álcool;

XXXVII - parque área destinada a armazenagem e transferência de
produtos, onde se situam tanques, armazéns e bombas de transferência, não
compreendendo escritórios e instalações complementares;

XXXVIII - pavimento - conjunto de áreas de uma edificação entre o plano
de um piso e o teto imediatamente superior;

XXXIX - plataforma de carregamento - local onde são carregados
caminhões ou vagões tanques;

XL - posto de serviço - local onde se localizam tanques de combustível e
bombas de distribuição;

XLI - proteção - conjunto de ações, equipamentos, pessoal e meios
destinados a defender de sinistro as pessoas e os bens;

XLII - prevenção - conjunto de medidas destinadas a evitar o sinistro e
limitar sua proporção, preservando vidas e bens ou diminuindo as
conseqüências adversas provenientes de situação anormal;

XLIII - reserva de incêndio - quantidade de água reservada especialmente
para combate a incêndio;

XLIV - risco - possibilidade ou probalidade da ocorrência de sinistro;
XLV - sinalização - meios utilizados para indicar aos ocupantes de uma

edificação as rotas de fuga e a posição dos equipamentos de combate a
incêndio;
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XLVI - sistema de acionamento manual - equipamento que, para entrar em

funcionamento, necessita de interferência do ser humano;
XLVII - sistema automático - equipamento que, mediante impulso

ocasionado por queda de pressão, fluxo de água, variação de temperatura,
evolução de fumaça ou presença de chamas. entra em funcionamento sem
interferência do ser humano;

XLVIII - sistema fixo - equipamento para proteção contra incêndio, cujos
componentes são fixos, permanentemente, desde a fonte de abastecimento
até o ponto de aplicação do agente extintor;

XLIX - sistema portátil - equipamentos cujos componentes são
transportados pelos próprios operadores;

L - sistema semifixo - equipamento destinado à proteção contra incêndio
cujos componentes, permanentemente fixos, são complementados por
equipamentos móveis para sua operação;

LI - tanque de armazenamento - reservatório especialmente construído
para acumulação de petróleo e seus derivados ou álcool;

LII - tanque de serviço - reservatório especialmente construído para
operações auxiliares ou distribuição de produto derivado de petróleo ou
álcool;

LIII - válvula de retenção - dispositivo hidráulico destinado a impedir o
fluxo de água no sentido contrário ao normal da canalização;

LIV - válvula de bloqueio - dispositivo hidráulico destinado a interromper o
fluxo de água na canalização em qualquer sentido.

Capítulo III
Classificação das Edificações

Seção 1
Quanto ao Tipo

Art. 40 - As edificações, para efeito de identificação por parte do Corpo de
Bombeiros e demais órgãos ligados à respectiva área de trabalho, serão
classificadas, segundo a sua ocupação, em:

- residenciais - edificações destinadas ao uso residencial múltiplo,
incluindo apartamentos, conventos, asilos e similares:	-

II - hotéis - edificações destinadas a ocupação ou uso por várias pessoas
ou famílias de forma independente, permanente ou temporária, incluindo
motéis e pensões;

III - hospitais - edificações destinadas ao recolhimento e tratamento de
doentes, incluindo clínicas, casas de saúde, laboratórios e similares;

IV - escritórios - edificações destinadas ao desenvolvimento de atividades
administrativas e de prestação de serviços , incluindo bancos, repartições
públicas e serviços diversos;

V - escolas - edificações em que se ministra ensino, público ou privado;
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VI - locais de reunião - edificações destinadas a reuniões públicas,

incluindo locais de exposição, teatros, anfiteatros, auditórios, salas de
reunião, salões de baile, clubes, ginásios de esporte, estádios, igrejas, casas
noturnas e similares;

VII - de comércio varejista - edificações destinadas ao uso comercial,
incluindo lojas, centros comerciais, restaurantes, bares, lanchonetes e
similares;

VIII - de comércio atacadista - edificações destinadas ao uso de transações
comerciais por atacado, incluindo os depósitos em geral;

IX - industriais - edificações destinadas ao uso industrial, incluindo todas as
ocupações com processo industrial e similares;

X - garagens - edificações destinadas ao estacionamento e guarda
temporária ou permanente de veículos automotores e similares, incluindo
oficinas de reparo;

Xl - instalações para derivados de petróleo ou álcool - instalações de
produção, armazenamento, processamento e distribuição de derivados de
petróleo ou álcool, incluindo destilarias e refinarias, parques de tanques ou
tanques isolados, plataforma de carregamento, postos de serviço e
armazéns de produtos acondicionados;

XII - de explosivos - edificações destinadas à produção, armazenamento,
comércio e outras atividades relacionadas com explosivos, munições, fogos
de artifício e similares;

XIII - mistas - edificações destinadas ao uso de duas ou mais ocupações
distintas, segundo a classificação dos incisos anteriores.

Seção II
Dos Riscos de Incêndio

Art. 50 - Para o fim de dimensionamento dos sistemas de prevenção e
combate a incêndio, as edificações são classificadas por "Classes de
Ocupação", de acordo com a "Tarifa de Seguro-Incêndio do Brasil' do
Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), conforme se segue:

- Classe "A" - edificações isoladas, cuja classe de ocupação seja 01 e 02,
excluídos os depósitos, que serão classificados como de classe- "B";

II - Classe "B" - edificações isoladas, cuja classe de ocupação seja de 03 a
06, incluindo os depósitos de classe de ocupação 01 e 02;

III - Classe "C" - edificações isoladas cuja classe de ocupação seja de 07 a
13.

Parágrafo único - Serão considerados como riscos isolados aqueles que
atenderem aos critérios estabelecidos no artigo 70.

Título II
Proteção contra Incêndio

Capítulo 1
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Proteção Estrutural
Art. 60 - Constituem elementos de proteção estrutural os meios destinados

a evitar incêndio e retardar a propagação do fogo, bem como facilitar a
evacuação dos ocupantes de uma edificação.

Seção 1
Paredes Corta-Fogo

Art. 70 - São consideradas isoladas. independente dos critérios anteriores,
as edificações-risco que estiverem separadas por paredes corta-fogo. com  os
seguintes tempos minimos de resistência ao fogo:

- Classe A" - 02 horas:
II - Classe "B" - 04 horas:
III - Classe "C" - 06 horas.
Parágrafo único - As paredes corta-fogo deverão dividir também os

telhados. terminando a, pelo menos, um metro acima deles.
Seção II

Isolamento entre Pavimentos
Art. 80 - Serão isolados entre si os pavimentos que atenderem, no mínimo,

aos seguintes requisitos:
- ter ante-piso em concreto armado, executado de acordo com as Normas

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
II - ter paredes externas resistentes ao fogo por um tempo de, no mínimo,

duas (2) horas;
III - ter afastamento de, no minimo. 1,20 metros entre as vergas e peitoris

das aberturas situadas em pavimentos consecutivos.
Parágrafo único - As distâncias entre as aberturas poderão ser substituídas

por abas horizontais que avancem um (1) metro da face externa da
edificação, solidária com o ante-piso e de material com resistência ao fogo
por, no mínimo, duas (2) horas.

Seção III
Compartimentação de Áreas

Art. 90 - Para que areas compartimentadas, no mesmo pavimento, sejam
consideradas isoladas entre si, deverão obedecer. no mínimo-aos seguintes
requisitos:

- estar separadas entre si por paredes resistentes ao fogo por um tempo
de. no minimo. duas (2) horas:

- ter paredes resistentes ao fogo por um tempo de, no mínimo, duas (2)
horas, isolando-as das áreas de uso comum:

III - ser dotadas de portas resistentes ao fogo por um tempo de. no mínimo,
noventa (90) minutos:

IV - ter aberturas situadas em lados opostos das paredes divisórias entre
unidades, afastadas, no mínimo, dois (2) metros entre si;
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V - ter aberturas situadas em paredes paralelas, perpendiculares ou

oblíquas entre si, que pertençam a unidades autônomas distintas com
afastamento de, no mínimo, dois (2) metros.

Capítulo II
Instalações de Gás

Art. 10 - As instalações de gás combustível deverão atender aos requisitos
técnicos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

Art. 11 - As instalações de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP - das
edificações deverão possuir todos os requisitos técnicos estabelecidos em
normas técnicas especificas da ABNT.

§ 1 0 - A localização do abrigo de recipientes deve constar em planta baixa
do projeto de prevenção e combate a incêndio, indicando o número de
recipientes e sua capacidade.

§ 2° - Devem possuir placas com os dizeres: "Perigo". "Inflamável" e
"Proibido Fumar" em quantidade suficiente para que possam ser vistas de
qualquer direção de acesso à central, nas seguintes condições:

- cores: fundo amarelo e letras vermelhas de, no mínimo, 50mm de
altura:

II - as placas deverão ser confeccionadas com material resistente, nas
seguintes dimensões: largura, 33 cm; altura, 28 cm.

Capítulo III
Sistema de Proteção por Extintores

Art. 12 - As edificações de uso coletivo deverão ser protegidas por
extintores de incêndio, que poderão ser do tipo manual ou sobre-rodas.

§ 1 0 - O número minimo, o tipo e a capacidade dos extintores necessários
para proteção da edificação dependem da natureza do fogo a extinguir, da
classificação do risco da área e da distância a ser percorrida pelo operador.

§ 20 - A natureza do fogo a extinguir é classificada em quatro (4)
categorias:

- Categoria 1 - fogo em materiais combustíveis comuns, tais como
madeira, papel, algodão, etc. Sua característica principal é a queima em
superfície e profundidade, deixando resíduos:

II - Categoria II - fogo em liquido inflamável, graxa, óleo e semelhantes,
em que a queima é superficial e não deixa resíduos:

III - Categoria III - fogo em equipamentos elétricos energizados;
IV - Categoria IV - fogo em metais pirofôricos e suas ligas (magnésio,

potássio, aluminio e outros).
§ 311 - Os agentes extintores admitidos nas quantidades mínimas em cada

aparelho, para que constituam uma unidade extintora, são os seguintes:
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TIPO PÓ GÁS ÁGUA
QUÍMI CAR PRESSUR

	

CO BÔ	IZADA

	

SECO NIC	(AP)
(PQS) O

(CO

MANU 06 kg	06	10 litros
AL	 kg

SOBR 20 kg	25	75 litros
E-	 kg
RODA
5

§ 4- - Poclerao ser aamitiaos outros tipos de extintor, reconhecidos pela
ABNT, a critério do Corpo de Bombeiros.

§ 50 - As áreas de cobertura de cada unidade extintora e as distâncias
máximas que o operador deve percorrer para alcançar um extintor, estando
em qualquer ponto da edificação, são as seguintes:

RIS ÁREA(	DISTÂNCIA
CO M2) MÁXIMA A SER

PERCORRIDA
PELO

OPERADOR

A	500	20m

B	250	15m

C	150	lOm

Art. 13 - Cada pavimento terá, no mínimo, duas (2) unidades extintoras,
exceto nas edificações de classe "A', que poderão ter uma unidade extintora
de acordo com a natureza do fogo a combater, dentro da respectiva área de
proteção, a saber:
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NATUREZ TIPOS	DE
A	DO EXTINTORES
FOGO

ÁGU CO PQ
A	2 S

CATEGO Sim (!) (!)
RIA 1"
CATEGO Não (!) Si
RIA "li"  m
CATEGO Não Si Si
RIA UlIIfl 	m	m
CATEGO Não Nã (+)
RIA "IV" 	o

(!) Somente permitido para pequenos focos de incêndio.
(+) Somente permitidos pós especiais.
Art. 14 - Quando a edificação possuir compartimentos e materiais

especiais, tais como casa de caldeiras, casa de força elétrica, casas de
máquinas e elevadores, galeria de transmissão de pontes e escadas
rolantes, quadro de distribuição de força e luz, transformadores e outros, eles
devem ser protegidos por unidades extintoras adequadas ao tipo de incêndio,
independentemente da proteção geral.

Art. 15 - A proteção por extintor sobre rodas deverá atender aos seguintes
requisitos:

- as distâncias a serem percorridas pelo operador serão acrescidas da
metade dos valores constantes do § 5 0 do artigo 12;

II - não é permitida a proteção de edificações unicamente por extintor
sobre-rodas, podendo ela ser adotada, no máximo, até a metade da proteção
total correspondente ao risco;

III - o extintor sobre-rodas só cobrirá pontos de áreas que permitirem seu
livre deslocamento.

Art. 16 - Os extintores somente serão aceitos se possuírem a identificação
do fabricante e o selo de marca de conformidade do Institutô Nacional de
Metrologia (INMETRO), seja de vistoria ou de inspeção, respeitadas as datas
de vigência.

Art. 17 - Os extintores devem ser instalados com a parte superior no
máximo a 1,80m do piso, não podendo ser instalados em escadas e rampas,
devendo permanecer livres e desobstruídos, e ser sinalizados, conforme
Anexo 1.

Capítulo IV
Sistema de Proteção por Hidrante

Art. 18 - Trata-se de sistema semifixo de combate a incêndio, constituído
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do conjunto de canalização, abastecimento d'água. válvulas, registros,
mangueiras, esguichos e equipamentos auxiliares, destinado ao combate a
incêndio nas edificações de uso coletivo.

§1 0-  Os hidrantes podem ser instalados interna ou externamente à
edificação a proteger.

§ 20 - Os hidrantes devem ser constituídos de dispositivo de tomada
d'água, com saída dupla ou simples, e ser equipados com registro de
manobra, com volante.

§ 31 - As saídas devem ter diâmetro de 63mm e possuir base de
acoplamento do tipo engate rápido (Storz).

§ 4 11 - Os hidrantes que operarem com mangueira de 38mm deverão ter, na
saída, redução para esse diâmetro.

§ 5° - Os hidrantes devem ser distribuídos de forma que qualquer ponto da
área a proteger possa ser alcançado por jato d'água, de caminhamento
máximo de 40 metros, computados o comprimento da mangueira e o
alcance do jato d'água: no caso de hidrante externo, essa distância pode ser
ampliada até 70 metros, considerado em ambos os casos 10 metros de jato,
no máximo.

§ 60 - Na distribuição dos hidrantes internos, o ponto de partida será o
acesso à área a proteger, devendo haver pelo menos um hidrante em cada
pavimento.

§ 70 - Os hidrantes devem ser instalados a uma altura entre 1,00 e 1,50
metros em relação ao nível do piso, conforme Anexos II e M.

§ 80 - Os hidrantes devem ser instalados em lugar de fácil acesso e
permanentemente desobstruídos, sendo vedada a instalação dentro de caixa
de escada, antecâmaras ou qualquer anteparo decorativo.

§ 90 - Não sera exigida a instalação de hidrante em sobrelojas, mezaninos,
jiraus e similares, desde que os hidrantes do pavimento inferior assegurem a
sua proteção. sem contrariar outros dispositivos destas especificações.

Art. 19 - A canalização do sistema de hidrantes deve ser dimensionada
para atender à demanda estabelecida no artigo 24, não podendo ter diâmetro
inferior a 63mm, e pode ser de aço preto. aço galvanizado, ferro fundido ou
cobre, com resistência a uma pressão mínima de 18kgf/cm 2 . e independente
de canalizações utilizadas para outros fins.

§ 1°- Nas redes externas enterradas, podem ser incluídos tubos de cloreto
de polivinil (PVC) rígidos e os de categoria fibrocimento. desde que
resistentes a 1.5 vezes à pressão máxima do sistema e executadas. aquelas.
dentro dos padrões estabelecidos pela ABNT.

§ 20 - A velocidade máxima da água na canalização deve ser de 5m/s.
§ 30 - As conexões, válvulas, registros e outras peças usadas na

canalização devem possuir resistência compatível com ela.
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§ 40 - A canalização, quando aparente, deve ser pintada de cor vermelha e

possuir suportes, ancoragens e outros tipos de proteção com a finalidade de
evitar danos acidentais.

Art. 20 - 0 abastecimento da rede de hidrantes pode ser feito por
reservatório elevado, subterrâneo ou no nível do solo.

§ 1 0 - A adução será feita por gravidade ou bomba de recalque.
§ 20 - Nos reservatórios elevados deve ser instalada válvula de retenção,

junto da saída da adutora; nos reservatórios subterrâneos, ou no nível do
solo, ela deve ser instalada junto da saída da bomba de recalque.

§ 30 - Pode ser usado o mesmo reservatório para consumo normal e para
combate a incêndio, desde que fique assegurada a reserva prevista para
cada caso, sendo que as saídas de consumo deverão estar nas laterais do
reservatório.

§ 40 - No caso de comprovada impossibilidade técnica de construção de
reservatório elevado único, a reserva de incêndio poderá ser subdividida em
no máximo (5) cinco unidades, interligadas a partir do fundo, por tubo de
diâmetro mínimo de lOOmm.

§ 50 - Não será permitida a utilização de reserva de incêndio pelo emprego
conjugado de reservatórios subterrâneo e elevado.

§ 60 - A capacidade dos reservatórios destinados ao combate a incêndio é
determinada em função da área construída e do grau de risco da edificação,
conforme tabela abaixo:

- o abastecimento d'água do sistema de hidrantes será feito por
reservatório elevado, preferivelmente, ou por reservatório subterrâneo, nas
condições seguintes:

a) os reservatórios devem ser estanques, com paredes lisas e protegidas
internamente;

b) a adução será feita por gravidade, no caso de reservatório elevado, e
por bomba de recalque com acionamento automático, no caso de
reservatório subterrâneo; quando a altura do reservatório elevado não for
suficiente para manter as pressões necessárias no sistema, poderá ser
instalada bomba junto do reservatório, para aumentar as pressões;

c) pode ser utilizado o mesmo reservatório para consumo normal da
edificação e para combate a incêndio, desde que seja assegurada
permanentemente a reserva prevista para combate a incêndio. Nesse caso,
as tomadas d'água para consumo devem ser feitas pelas paredes laterais do
reservatório, acima do nível da reserva de incêndio:

d) no caso de impossibilidade técnica de construção de reservatório único,
admitir-se-á o seu desdobramento em duas ou mais unidades, as quais, a
partir do fundo, deverão ser interligadas por tubos com diâmetro interno de
no mínimo lOOmm,
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e) a capacidade do reservatório, em
em função do risco a proteger e da ãre

Área Tipo de EDIFICAÇO
ES

construí Reserv Cias Cias Clas
da	atório	se	se	se

A B C
Até	Elevad 05	10	15
3.000	o	m3 m3 m3

Subterr 10	20	30
âneo	m3 m3 m3

De	Elevad 10	15	20
3.001	o	m3 m3 m3
M
a 6.000
m

Subterr 20	30	40
âneo	m3 m3 m3

De	Etevad 15 20	25
6.001	o	m3 m3 m3
m
a 10.000

Subterr 30	40	50
âneo	m3 m3 m3

De	Elevad 20 25	30
10.001	o	m3	m 3	m3
M
a
15.000
m

Subterr 40	50	60
áneo	m3 m3 m3

Acima	Elevad 30 40 50
de	o	M3 m3 m3
15-.000
M

Subterr 60 180	100
âneo	m3 m3 1 m3

f) se a área protegida dispuser de classes de ocupação diferentes. a classe

331
metros cúbicos (m'). é determinada

1 construída. conforme tabela abaixo:
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que ocupar maior área construída servirá de base para o cálculo da reserva
de incêndio. Nesse caso, a reserva será acrescida de 1m para cada 500 m
de área construída da outra classe:

g) quando o mesmo reservatório for utilizado para alimentação de sistemas
de hidrantes e de chuveiros automáticos que protejam a mesma área de uma
edificação, a reserva para incêndio será determinada pela norma que
impuser maior volume.

§ 70 - Quando existir reservatório exclusivo para incêndio, a entrada de
água geral deverá ser através dele, saindo para o reservatório de consumo
por extravasamento, de forma a ficar obrigatoriamente garantido o
reabastecimento da reserva de incêndio.

§ 80 - Piscinas, lagos, rios, riachos, espelhos d'água e outros tipos de
armazenamento de água somente serão aceitos para efeito de reserva de
incêndio se, comprovadam ente, assegurarem reserva mínima eficaz e a
água oferecer condições satisfatórias para funcionamento dos equipamentos.

Art. 21 - A demanda do sistema deve permitir o funcionamento dos
hidrantes mais desfavoráveis, simultaneamente, com as pressões e vazões
mínimas estabelecidas.

§ 1 0 - A pressão dinâmica mínima a ser obtida no bocal do esguicho do
hidrante hidraulicamente mais desfavorável deve ser de 12,5 metros por
coluna d'água (mca), e, nos demais hidrantes. a pressão decorrente será em
função das características da rede.

§ 20 - No caso de edificações de classe "A", com alimentação dos hidrantes
por gravidade, sem interposição de bomba de recalque, será permitida
pressão dinâmica minima de 4 metros de coluna d'água (mca) no bocal do
esguicho do hidrante hidraulicamente mais desfavorável, e 6mca no hidrante
próximo ao mais desfavorável.

§ 30. Para os sistemas destinados à proteção das edificações previstas no
tem Xl do artigo 60, a pressão dinâmica mínima no bocal do esguicho do
hidrante hidraulicamente mais desfavorável será de 35mca.

§ 41 - As vazões dos hidrantes serão consideradas no bocal do esguicho
acoplado à extensão da mangueira.

§ 50 - Devem ser calculadas e constar do projeto as pressões e vazões
reais verificadas nos esguichos dos hidrantes mais desfavoráveis.

§ 60 - Quando a altura do reservatório elevado for insuficiente para manter
as pressões e vazões requeridas no sistema, poderá ser interposta bomba de
recalque para suprir as deficiências, desde que garantida a adução também
por gravidade através de "by-pass".

Art. 22 - O hidrante de recalque deve ser instalado no passeio público.
encerrado em caixa de alvenaria, com tampa metálica contendo a inscrição
"INCÊNDIO", nas dimensões de no mínimo 0.40m x 0,60m, e a parte
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superior da introdução deverá estar. no máximo. a 0.15m do nível do
passeio. conforme Anexo IV.

§ 10 - o hidrante de recalque deve ser provido de registro de manobra,
com haste, adaptador e tampão de engate rápido (Storz) de 63mm de
diâmetro.

§ 20 - Nas edificações dotadas de rede de hidrantes externos, um hidrante
de coluna, junto da portaria, poderá substituir o hidrante de recalque.

§ 30 - Deve haver um hidrante de recalque para cada 1.500 1/min de vazão
do sistema. No caso de mais de um, os dispositivos deverão ficar
espaçados, entre si, com aproximadamente 20 metros de distância, de
preferência em ruas distintas.

Art. 23 - O comprimento máximo das mangueiras e seus diâmetros
mínimos para cada hidrante. bem como os diâmetros minimos dos bocais
dos esguichos tipo agulheta, são os estabelecidos em função do risco a
proteger. cia seguinte torma:

HIDRANTE HIDRANTE
INTERNO	EXTERNO

EDIFIC MANGU ESG MANGU ESG
A-	El-	Ul-	El-	Ul-

ÇÕES RÃS CHO RÃS CHO
0 CO 0 0 CO 0

	MP.BOC	MP.BOC

	

AL	AL
CLASS 38 130 13m 38 60 13m
E"A mm m m mm m m

CLASS 38 30 19m F38T60 19m
E"6' mm m m	 m m

CLASS 63 30 25m 6 60 25m
E"C" mm m m mm m m
§ 1° - As mangueiras devem ser de fibra sintética ou vegetal, revestidas

internamente com torro de borracha, e resistentes a uma pressão de teste de

	

no mínimo 100 m  a.	 --
§ 2° - Quando o comprimento da mangueira ultrapassar 20 metros, deverá

ela ser secionada em dois (2) ou mais lances de no mínimo 10 metros.
§ 3° - As mangueiras devem ter, nas duas (2) extremidades, conexões do

tipo engate rápido (storz) do mesmo diâmetro seu.
§ 4 0 - Os lances de mangueira devem ser dispostos dentro do abrigo, sobre

suportes metálicos ou de outro material, tipo basculante, de forma a facilitar
o seu uso e conservação.

Art. 24 - O abrigo deve conter, além de mangueira e esguicho, duas
chaves para conexão de engate rápido. adaptadores e outros acessórios



334
indispensáveis ao uso do hidrante.

§ 1 0 - A porta do abrigo deve estar situada na face mais larga, conter visor
de vidro ou outro material transparente, com a inscrição "INCÊNDIO" e
dispositivos de ventilação, podendo ser confeccionado em chapa de aço
carbono de n o is ou outro material resistente, pintado de cor vermelha.

§ 20 - 0 hidrante pode ficar dentro do abrigo, desde que haja espaço
suficiente para as manobras necessárias, mas, quando colocado fora do
abrigo, a distância entre eles não poderá ser superior a dois (2) metros.

§ 30 - Os abrigos não podem ser trancados a chave. Caso seja
imprescindível o trancamento, a chave deverá permanecer junto ao abrigo,
dentro de caixa de material facilmente violável.

Art. 25 - Os esguichos previstos no artigo 23 podem ser substituídos por
outros tipos, para produção de jato sólido e neblina, desde que a pressão
dinâmica residual permita bom desempenho operacional.

Art. 26 - Para atender à demanda do sistema, podem ser utilizadas bombas
de recalque movidas por motor elétrico ou motor a combustão interna,
acoplados diretamente, sem interposição de correias ou correntes.

§ l - O acionamento dos motores deve ser automático, através de
pressostato ou chave de fluxo.

§ 20 - As bombas devem funcionar a pleno regime no máximo 30 segundos
após a partida.

§ 30 - Quando existirem no sistema duas ou mais bombas de recalque
(elétrica ou de combustão interna), pelo menos uma delas deverá ser de
acionamento automático.

§ 40 - O conjunto moto-bomba elétrica deve ter alimentação independente,
de forma a permitir o desligamento geral da energia elétrica da edificação.
sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba.

§ 50 - Na falta de energia elétrica, a bomba de recalque poderá ser
alimentada por gerador de energia elétrica movido por motor de combustão
interna.

§ 60 - 0 motor de combustão interna para acionamento da bomba de
recalque deve ser mantido a uma temperatura acima de 10°C através de
sistema permanente de aquecimento, ou segundo especificações do
fabricante, e as baterias do motor devem ser mantidas carregadas por
sistema de flutuação automática, sem que haja necessidade de ser
removidas de sua posição normal.

§ 70 - Bombas de sucção negativa devem ter sucções individuais, com
válvulas de pé e providas de escorva automática.

§ 80 - Para o dimensionamento dos motores elétricos de acionamento das
bombas de recalque, deve ser considerada a vazão máxima da instalação.

§ 90 - A velocidade da água na introdução da bomba de recalque não pode
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ser superior a 2.0m/s.
§ 10 - As bombas de recalque devem ser protegidas contra danos

mecânicos, intempéries, agentes químicos. fogo e umidade.
§ 11 - A casa de bombas deve possuir dimensões suficientes para permitir

a instalação dos equipamentos e acesso fácil para manutenção, devendo ter
dimensões de no mínimo 1,5m x 1,5m x 2,0m.

§ 12 - A pressão dinâmica máxima proporcionada pelas bombas de
recalque não deve exceder 100 m c a.

§ 13 - O sistema elétrico de alimentação do motor da bomba de recalque,
incluindo a própria chave de proteção e partida, deve ser protegido contra
sobrecarga e falta de fase.

§ 14 - O conjunto moto-bomba deve ser dotado de plaqueta de
identificação, contendo a vazão da bomba, pressão, número de rotações por
minuto - RPM -, modelo, tipo, diâmetro do rotor e número de série e outra
contendo a potência, mm. voltagem, amperagem, ciclagem. modelo, tipo e
número de série do motor.

§ 15 - O motor a combustão interna deve possuir dispositivo de operação
manual que, ao desligá-lo, retome à sua posição normal, sem impedir nova
partida.

§ 16 - Deve haver dispositivo de alarme sonoro, acionado pelo
funcionamento da própria bomba de recalque. destinado a alertar os
ocupantes da edificação de sua entrada em funcionamento.

Art. 27 - Para manter a rede do sistema sob pressão hidráulica, numa faixa
preestabelecida, compensando pequenos e eventuais vazamentos na
canalização, e evitar a operação indevida da bomba de recalque, deve ser
instalada bomba de pressunzação (jockey) no caso de reservatório d'água
subterrâneo ou no nível do solo.

Art. 25 - O tanque de combustível do motor "diesel" deve ser montado com
o fundo acima da bomba injetora e ser provido de indicador de nível, bem
como estar fora da casa de bombas.

Parágrafo único - Quando existir mais de um motor "diesel", cada um deve
ter seu próprio tanque de combustível com respectiva tubulação de
alimentação para a bomba injetora.

Capítulo V
Sistema de Proteção por Chuveiros Automáticos

Art. 29 - Sistema de proteção por chuveiros automáticos é um conjunto de
equipamentos cujos componentes são dotados de dispositivos que
funcionam por elevação da temperatura e se destinam a espargir água sobre
a área incendiada.

Art. 30 - O sistema de chuveiros automáticos deve ser dimensionado com
base em normas técnicas da ABNT que versem sobre o assunto.
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Art. 31 - Poderá ser usado um único reservatório para as reservas efetivas

d'água do sistema de chuveiros automáticos e outros sistemas de proteção
contra incêndio, observado o somatório das reservas efetivas d'água,
previstas para os sistemas.

Parágrafo único - Quando o abastecimento d'água depender de
bombeamento, este deverá atender também aos requisitos estabelecidos no
artigo 26.

Capítulo VI
Sistema de Proteção por Espuma Mecânica

Art. 32 - O sistema de espuma mecânica para proteção contra incêndio
consiste de instalação fixa ou semifixa integrada, de água e líquido gerador
de espuma (LGE), destinada a produzir espuma formadora de filme aquoso
para suprimir os vapores desprendidos pelos líquidos inflamáveis, abafar e
resfriar as superfícies incendiadas e eliminar o incêndio.

Art. 33 - O sistema de espuma mecânica deve ser dimensionado com base
nas normas da ABNT.

Art. 34 - A aplicação de espuma pode ser feita por esguichos manuais,
monitores e câmaras.

Art. 35 - A pressão residual mínima para a operação dos equipamentos
destinados a formação de espuma deve ser de 50 mca, medida na
expedição do equipamento.

Art. 36 - A solução de espuma deve ser obtida à razão de 3% para
derivados de petróleo e 6% para álcool.

Parágrafo único - A solução de espuma pode ser obtida através de estação
fixa, semifixa ou móvel.

Art. 37 - A alimentação de água da estação geradora de espuma pode ser
feita a partir da rede comum de alimentação dos hidrantes.

§ 1 0 - Os sistemas fixos podem, também, ser alimentados por estação
móvel de emulsionamento da solução de espuma, desde que montada sobre
veículo e em número suficiente para a operação do sistema.

§ 20 - A duração mínima da descarga de espuma através de equipamentos
fixos, semifixos ou portáteis deve ser de 20 minutos para câmaras de
espuma e 60 minutos para hidrantes de espuma.

§ 30 - A vazão de água deve ser calculada em função do maior risco a ser
protegido, com descarga para um tempo mínimo de 60 minutos.

Art. 38 - A quantidade de líquido gerador de espuma (LGE) deve ser igual
ao volume necessário para a proteção do maior risco da área, considerando-
se os tempos mínimos de descarga.

Parágrafo único - Deve ser assegurada reserva total de LGE igual ao dobro
da demanda calculada.

Art. 39 - As linhas manuais para espuma devem permitir a descarga
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mínima de 400 l/min para cada 800m2 de área de risco a proteger.
Parágrafo único - Para áreas inferiores a 400m 2 , serão aceitas linhas

manuais de espuma com descarga mínima de 200 1/min.
Art. 40 - A taxa de aplicação da solução (água + LGE) geradora de espuma

nas câmaras fixas nos tanques deve ser de 5 llmin/m 2 de área a proteger
para derivados de petróleo e de 7 I/minlm 2 para álcool.

§ 1 1 - As câmaras de aplicação de espuma devem ser instaladas de modo
a permitir que a espuma cubra rapidamente a superfície protegida e ter seu
rendimento calculado de acordo com as vazões necessárias.

§ 20 - As câmaras de espuma devem ser instaladas no máximo num raio
de 26 metros do tanque.

§ 30 - Para solventes polares é obrigatória a instalação de câmaras
apropriadas ou a aplicação de (3) três vezes a taxa prevista no caput" deste
artigo.

§ 40 - Os defletores e deslizadores devem permitir a aplicação suave da
espuma. de modo que ela não mergulhe no líquido mais do que 25mm.

Art. 41 - Todos os tanques de armazenamento de combustível,
independentemente do produto armazenado. que necessitem de vazão
mínima de 100 litros/min de solução de espuma para sua proteção interna,
observada a taxa de solução aplicada em função da exigência das normas,
devem ser dotados de câmara de espuma.

§ 1 0 - Os tanques horizontais ficam dispensados da exigência de instalação
de câmara de espuma.

§ 20 - Nos tanques de teto flutuante, a espuma deve ser aplicada no
espaço entre o costado e a parede anelar de contenção instalada sob o teto,
com uso de dispositivos apropriados distantes no máximo 26 metros entre
cada um e com taxa mínima de 7 l/min/m de área a proteger.

Art. 42 - Pode ser usado um único reservatório para as reservas efetivas
do sistema de espuma mecânica e outros sistemas de proteção contra
incêndio, desde que suficiente para atender ao somatório das reservas de
cada sistema.

Parágrafo único - Quando o abastecimento d'água -depender de
bombeamento, este devera atender também aos requisitos estabelecidos no
artigo 26.

Capítulo VII
Sistema de Proteção por Gás Carbônico (CO:)

Art. 43 - Os sistemas fixos de CO: são utilizados na extinção de incêndio
em riscos específicos, em que o emprego de outros agentes extintores é
contra-indicado, especialmente em equipamentos elétricos, salas de
computadores. salas de cabos e de transformadores, equipamentos
telefônicos. estações transmissoras de rádio e televisão e semelhantes.
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Art. 44 - O sistema de CO deve ser dimensionado com base nas normas

técnicas da ABNT.
Art. 45 - Quando instalado em ambiente onde normalmente existam

pessoas, o sistema deve ser dotado de retardador de descarga que possa ser
regulado para retardar o disparo do gás por tempo suficiente, a fim de que
todas as pessoas possam abandonar o local, sendo que, nesse caso, deve
existir dispositivo de alarme automático para servir de aviso aos ocupantes
do local.

Capítulo VIII
Sistema de Proteção por Agua Nebulizada

Art. 46 - Os sistemas fixos de água nebulizada se destinam ao combate a
incêndio e resfriamento em instalação de gás liqüefeito de petróleo,
equipamentos elétricos a óleo, caldeiras a óleo combustivel, máquinas para
misturar e espalhar borracha, fábrica de tintas, vemizes e outras, pelo
princípio fundamental de emulsificação de liquidos inflamáveis em água,
formando misturas não combustíveis.

Art. 47 - O sistema deve ser dimensionado com base nas normas técnicas
cia ABNT.

Art. 48 - Pode ser usado um único reservatório d'água para as reservas
efetivas do sistema de água nebulizada e outros sistemas de proteção contra
incêndio, desde que suficientes para atender ao somatório das reservas de
cada sistema.

Parágrafo único - Quando o abastecimento d'água depender de
bombeamento, este deverá atender também aos requisitos estabelecidos no
artigo 26.

Capítulo IX
Sistema de Proteção por Pó Químico Seco (PQS)

Art. 49 - 0 pó químico seco se destina ao combate a incêndio com
características tridimensionais, que ocorrem, normalmente, em refinaria de
petróleo, petroquímicas, indústrias químicas. aeroportos, hidrelétricas,
subestações e indústrias em geral, podendo ser utilizado em sistema fixo,
semifixo e até conjugado com outros agentes extintores.

Art. 50 - O sistema deve ser projetado e instalado com base nas normas
técnicas da ABNT.

Capítulo X
Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

Art. 51 - Os sistemas de detecção e alarme de incêndio se destinam a
alertar as pessoas que estejam em uma edificação da ocorrência de princípio
de incêndio, podendo ter acionamento manual ou automático.

Art. 52- O sistema de alarme com acionamento manual deve ser ligado a
uma central de sinalização, com funcionamento automático, com indicação
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dos locais protegidos e indicação de defeito no sistema.
§ 1 0 - A central deve ter a possibilidade de acionamento de todos os

alarmes por si ou em conjunto.
§ 2° - A central deve ser instalada em local de permanente vigilância e de

fácil visualização, devendo ser protegida contra eventuais danos por agente
químico, elétrico ou mecânico.

§ 30 - A central deve possuir temporizador para acionamento do alarme
geral, com tempo máximo de retardo de 3 minutos.

Art. 53 - A alimentação do sistema será do tipo emergência, por meio de
acumuladores em flutuação permanente, através de energia da rede elétrica.

§ 1 0 - A comutação da fonte deve ser automática. com autonomia de no
mínimo 2 horas.

§ 20 - A tensão de alimentação do sistema deve ser de 24 Volts.
Art. 54 - Os alarmes podem ser do tipo sirene eletrônica ou campainha,

devendo ser instalados em cada pavimento ou área setorizada.
§ 1 0 - Os alarmes devem emitir som distinto de outros, em timbre e altura,

de modo a ser perceptível em todo o pavimento ou área.
§ 20 - Os acionadores do sistema serão do tipo "Quebre o vidro', em cor

vermelha, contendo instruções de uso.
§ 30 - Os acionadores devem ser instalados em locais visíveis, com altura

entre 1.20m e 1.50m do piso acabado, preferencialmente próximos dos
equipamentos de combate a incêndio.

§ 40 - 0 número de acionadores de alarme é calculado de forma que o
operador não percorra mais de 30m, no pavimento ou área setorizada, para
acioná-lo.

Art. 55 - O sistema de alarme com acionamento manual e automático deve
atender aos requisitos técnicos estabelecidos pelas normas da ABNT.

Capítulo Xl
Outros Sistemas Especiais

Art. 56 - Podem ser adotados outros tipos de sistema especial de proteção.
desde que regulados por normas da ABNT ou outras intemacionalmente
reconhecidas e tenham a aprovação do Corpo de Bombeiros.

Título III
Proteção Contra Pânico

Capítulo 1
Sinalização

Art. 57 - São consideradas como sinalização as placas. símbolos, letreiros
e faixas que indiquem as rotas de saída e a localização de equipamento de
proteção contra incêndio e de salvamento, bem como outros dispositivos
destinados a facilitar o abandono do local do sinistro.

§ 1 0 - A sinalização de saída deve atender aos requisitos técnicos da ABNT
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que versem sobre as saídas de emergência.

§ 20 - Nos locais de reunião, onde haja grande afluência de público, bem
como em edificações com características especiais, devem existir avisos e
advertências especiais, tais como: "Proibido Fumar", "Inflamável", "Perigo" e
outros.

§ 30 - Nos teatros, cinemas, casas de diversão e outros locais de reunião,
onde a afluência maior de público ocorre à noite, ou em ambientes
normalmente escuros, a sinalização deverá ser luminosa e alimentada por
fonte própria, que assegure o funcionamento mínimo por uma hora quando
faltar energia elétrica na rede pública.

§ 
40 - Nos hotéis de categoria internacional e em outras edificações

sujeitas à freqüência de público estrangeiro, as mensagens relativas à
sinalização deverão ser escritas em português e inglês.

Capítulo li
Iluminação de Emergência

Art. 58 - As edificações de uso coletivo devem, além da iluminação natural
e artificial, normalmente exigidas pelas normas técnicas e legais, ser dotadas
de dispositivos de iluminação de emergência destinados a facilitar o
abandono do local em caso de sinistro.

§ 1 0 - Todas as saídas de emergência, bem como os corredores de acesso
a elas, devem possuir iluminação com fonte alimentadora própria, que
assegure o funcionamento por no mínimo uma hora, quando ocorrer falta de
energia elétrica na rede pública.

§ 20 - As cabines dos elevadores, átrios, halls" e outros compartimentos
restritos, onde as pessoas devam permanecer por períodos prolongados, à
espera de oportunidade de fuga, devem possuir também iluminação de
emergência.

§ 30 - Nos cinemas, teatros, casas de diversão e outros locais de reunião,
onde a afluência maior de público ocorre à noite, ou em ambientes
normalmente escuros, deverá haver iluminação de emergência nas áreas de
circulação, para facilitar a evacuação do local em caso de sinistro, ou
mesmo em situações normais, quando faltar energia elétrica na rede pública.

§ 40 - A iluminação de emergência pode ser dispensada nos locais onde
exista gerador de energia elétrica que entre em funcionamento
automaticamente quando ocorrer falta de energia na rede pública.

§ 50 - A iluminação de emergência deve atender aos requisitos técnicos
das normas da ABNT.

Capitulo III
Áreas de Refúgio

Ari. 59 - Define-se como área de refúgio a parte de um pavimento
separada do restante por paredes e portas corta-fogo, destinadas a proteger
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as pessoas contra o fogo. até que elas tenham condições de escape em
casos de incêndio.

Art. 60 - As áreas de refúgio devem atender às especificações técnicas das
normas da ABNT que versem sobre saídas de emergência.

Capitulo IV
Escadas

Art. 61 - A escada constitui meio de fuga indispensável nas edificações e,
quando destinada a saída de emergência, deve atender aos requisitos
técnicos das normas da ABNT.

Parágrafo único - Nas edificações já existentes poderão ser construídas, na
parte externa, escadas de emergência com características especiais, para
criar novas rotas de fuga em caso de sinistro.

Capítulo V
Elevadores

Art. 62 - Os elevadores podem constituir-se num meio de fuga nas
edificações elevadas.

Parágrafo único - No caso de exigência do elevador de emergência,
deverá ele atender aos requisitos técnicos estabelecidos nas normas da
ABNT que versem sobre saídas de emergência.

Capitulo VI
Rampas

Art. 63 - As rampas podem substituir as escadas nas edificações elevadas,
desde que ofereçam condições satisfatórias para evacuação em situações
normais e de emergência.

Parágrafo único - As rampas devem atender aos requisitos técnicos
estabelecidos pelas normas da ABNT que versem sobre saídas de
emergência.

Capitulo VII
Passarelas

Art. 64 - E considerada passarela a interligação entre edificações isoladas
que permita a fuga de pessoas de uma para outra edificação.

§ 1 0 - Quando utilizada como meio de fuga, deve a passarela ser
dimensionada em função do número de pessoas que por ela transitarem, rias
mesmas condições estabelecidas pela norma da ABNT que versa sobre
saídas de emergência.

§ 20 - As passarelas devem ser enclausuradas, de forma que a fuga possa
ser protegida contra o fogo, e, quando localizadas em fachada sem abertura,
podem ser abertas. desde que possuam proteção lateral.

§ 30 - As passarelas devem possuir iluminação de emergência e
sinalização.

§ 40 - As passarelas devem possuir corrimãos em ambos os lados.
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devendo os pisos ser incombustíveis e antiderrapantes.

Capítulo VIII
Portas de Emergência

Art. 65 - E considerada porta de emergência a instalada nas saídas das
edificações de uso coletivo localizadas no nível térreo. ou de fácil acesso ao
exterior, destinadas à evacuação da edificação em caso de sinistro.

§ 10 - As portas de emergência devem ter as mesmas especificações das
portas corta-fogo previstas nas normas específicas da ABNT.

§ 20 - No caso de não ser possível atingir diretamente as portas de saída,
haverá, em caráter permanente, vias de passagem ou corredores, com
largura de no mínimo 1,20m, sempre rigorosamente desobstruídas.

§ 30 - As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente
sinalizadas por meio de placas ou sinais luminosos indicativos da direção da
saída.

§ 40 - As saídas devem ser dispostas de tal forma que entre elas e
qualquer local da edificação não se tenha de percorrer distância superior a
15 metros nos riscos da classe C, e 30 metros nos riscos das classes A e B.

§ 50 - Os pisos de níveis diferentes devem ter rampas que os concordem
suavemente e, nesse caso, deve ser colocado "AVISO" no inicio da rampa,
no sentido da descida.

§ 60 - As portas que conduzem às escadas devem ser dispostas de
maneira a não lhes diminuir a largura efetiva.

§ 70 - As portas de saída devem ser dispostas de maneira a ser visíveis,
ficando terminantemente proibido qualquer obstáculo, mesmo ocasional, que
entrave o acesso a elas ou a sua vista.

§ 80 - Nenhuma porta de entrada ou saída ou de emergência de um
estabelecimento ou local de trabalho deve ser fechada a chave, aferrolhada
ou presa durante as horas de trabalho, espetáculo, reunião ou outro evento
com grande afluência de público.

§ 90 - Durante as horas de trabalho podem elas ser fechadas com
dispositivo de segurança, que permita a qualquer pessoa abri-Ias facilmente
do interior do estabelecimento ou local de trabalho.

Capítulo IX
Heliportos e Área de Pouso e Decolagem de Emergência para Helicóptero
Art. 66 - Os heliportos e as áreas de pouso e decolagem de emergência,

construídos em caráter obrigatório ou espontâneo para auxiliar na fuga de
pessoas em caso de incêndio, devem atender aos requisitos técnicos
estabelecidos na Portaria n° 18/GM5, de 14 de fevereiro de 1974, baixada
pelo Ministério da Aeronáutica, ou em outra norma técnica que substituir ou
complementar a citada portaria.

Art. 67 - A área de aterrissagem deve ser construída de material
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incombustível sem abertura, com caimento para drenagem em uma ou duas
direções, terminando em calha, de modo que a água ou combustível não
possam ser levados para fora dos parapeitos do prédio, e sim para local
seguro.

§ 1 - O caimento será no sentido contrário às áreas de aterrissagem,
acesso, escadas, elevadores e outras áreas ocupadas por pessoas.

§ 2 - Os poços para guarda de material e as saídas de emergência devem
ser providos de ressalto que evite a penetração de combustível derramado.

Art. 68 - Serão exigidas pelo menos duas saídas para pessoas, situadas
em pontos distintos dos heliportos e áreas de pouso e decolagem de
emergência, devendo essas saídas estar ligadas à escada por circulações
enclausuradas.

Art. 69 - Os heliportos de caráter obrigatório devem ser dotados de
proteção por extintor e hidrante.

§ 1 0 - A proteção por extintor deve ser feita por no mínimo dois (2)
extintores de po químico seco de 6kg. um (1) extintor de gás carbônico de
6kg e uma (1) carreta de pó químico seco de 20kg.

§ 20 - A proteção por hidrante deve ser feita por no mínimo dois pontos
com vazão de 200 1/min em cada esguicho, a uma pressão de no mínimo 55
mca.

§ 30 - Os pontos de hidrante devem ser dotados de esguichos
proporcionadores de espuma e demais acessórios suficientes para
funcionamento com linhas de espuma mecânica.

§ 40 - A reserva d'água e de líquido gerador de espuma (LGE) deve ser
suficiente para funcionamento de no mínimo dois hidrantes durante 30
minutos.

§ 50 - Os extintores, esguichos. mangueiras e demais equipamentos de
combate a incêndio devem ser protegidos das intempéries em abrigo, fora da
área de aterrissagem, porém próximos a ela, em posições opostas e
claramente sinalizados.

Art. 70 - As áreas de pouso e decolagem de emergência não necessitam
de proteção por hidrante. devendo ser protegidas apenas por. extintor, nas
condições do § 1 0 do artigo 69.

Titulo IV
Exigências dos Sistemas de Proteção

Capítulo 1
Gerais

Art. 71 - Para proteção contra incêndio e pânico são exigidas as
instalações definidas nos Títulos II e lii, de acordo com as características da
edificação, segundo o disposto no Anexo V.

§ 1 0 - As exigências constantes do Anexo V estão divididas em categorias,
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conforme discriminação seguinte:

1 - Sim = instalação obrigatória - constitui instalação necessária à proteção
da edificação, não podendo ser dispensada;

2 - Sim (*) = instalação obrigatória somente nas áreas não residenciais -
constitui instalação necessária para complementação da proteção em
edificações mistas, não podendo ser dispensada.

§ 20 - As exigências relativas às escadas, rampas e áreas de refúgio são as
constantes das normas da ABNT que versem sobre as saídas de
emergência.

§ 30 - No caso de edificação mista, quando uma das partes se destinar ao
uso residencial, não será permitida ocupação de Classe "C" nas outras
partes.

Capítulo II
Garagens

Art. 72 - Os edifícios-garagem, além da proteção geral prevista no Anexo
V. devem atender ao seguinte:

- ser construídos com material incombustível, inclusive revestimento,
esquadrias, portas e janelas, qualquer que seja o número de pavimentos;

II - cada pavimento deve dispor de sistema de ventilação permanente
(natural ou mecânico) e ter declive nos pisos de no mínimo meio por cento
(0,5%) a partir do poço dos elevadores ou da rampa de acesso até os pontos
de drenagem;

III - quando dotados de elevadores com transportador automático, ficam
dispensados da exigência de sistema mecânico de ventilação;

IV - na área destinada ao estacionamento de veículos, bem como nas
rampas de acesso, quando houver, a iluminação deve ser feita com a
utilização de material elétrico (lâmpadas, tomadas e interruptores) blindado e
à prova de explosão, admitida iluminação comum na fachada e no poço da
escada;

V - não será permitida a instalação, neles, de residência, loja comercial,
oficina, posto de abastecimento, de lubrificação, de lavagem e de
manutenção de veículos, ou qualquer atividade incompatível, a juízo do
Corpo de Bombeiros;

VI - é admitida a construção de edificio-garagem contíguo a outros
destinados a fins diferentes quando, entre ambos, houver perfeito isolamento
com paredes corta-fogo sem abertura, além de "halls" e acessos
independentes;

Vil - as plataformas ou alas de cada pavimento serão interligadas por
passarela, com largura mínima de oitenta centímetros (80cm) de material
incombustível, com corrimão e grade onde não houver parede ou muro
lateral;
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VIII - em cada pavimento, por toda a extensão das fachadas, exceto nas
colunas, deve haver abertura livre, com altura de no mínimo setenta
centímetros (70cm);

IX - o escoamento e a drenagem de líquidos nos pisos dos pavimentos
serão assegurados através de tubulação ou calha de diâmetro no mínimo
igual a lOOmm;

X - em todos os acessos e nas áreas de estacionamento serão colocados
avisos com os dizeres "E Proibido Fumar", em letras amarelas sobre fundo
vermelho

Capítulo III
Refinarias de Petróleo e Indústrias de Álcool

Art. 73 - As refinarias de petróleo e as indústrias de álcool devem, além da
proteção geral prevista no Anexo V, ser protegidas por sistema de espuma
mecânica nos tanques, como previsto neste código.

§ 1 0 - As suas instalações devem ser projetadas, executadas e mantidas
segundo as normas técnicas estabelecidas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e as Resoluções do Departamento Nacional de
Combustíveis (DNC) a respeito do assunto.

§ 20 - As instalações industriais e recipientes estacionários somente são
permitidos em zonas com características rurais e agrícolas, com as áreas de
periculosidade distantes no mínimo mil (1.000) metros de qualquer ocupação
estranha a essas atividades, de rodovias e de outras edificações ou
estabelecimentos.

§ 30 - As áreas de periculosidade, tais como as dos recipientes,
bombeamento, carga e descarga de veículos e unidade de refinamento,
devem ser delimitadas por cercas contínuas, possuindo, no mínimo, dois (2)
podões de acesso, situados em pontos opostos.

§ 40 - Quanto ao sistema de contenção, observar-se-á o seguinte:
1 - os tanques devem ser circundados por dique ou outro meio de

contenção, para evitar que, na eventualidade de vazamento de líquido, este
venha a alcançar outros tanques, instalações adjacentes, cursos d'água ou
lagos;

2 - os diques ou muros de contenção devem ter capacidade volumétrica no
mínimo igual à do tanque que contiverem;

3 - se houver mais de um tanque numa área, o sistema de contenção
poderá ser único, desde que sua capacidade seja no mínimo igual à
capacidade do maior tanque mais dez por cento (10%) da soma da
capacidade conjunta dos demais tanques encerrados no sistema;

4 - os diques ou muros de contenção devem ser de terra, chapa de aço,
concreto ou alvenaria maciça, herméticos e capazes de suportar a pressão
hidráulica do dique cheio de líquido;
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5 - a área interna dos diques deve permanecer livre e desimpedida. não se

admitindo a existência de qualquer material estranho.
§ 50 - Os drenos devem ser construídos de forma a permitir rápido

escoamento dos resíduos, nunca para esgoto público, cursos d'água, lagos
ou rios, exceto quando precedidos de tratamento julgado adequado pelo
órgão responsável.

§ 60 - Os tanques serão construídos com obediência às normas
específicas, devendo comunicar-se por meio de tubulações com válvula de
bloqueio convenientemente situada, para possibilitar a transferência do
conteúdo de um para outro recipiente, nos casos em que se fizer necessária
tal operação.

§ 70 - Devem ser instaladas válvulas de bloqueio em diversos pontos da
tubulação, com a finalidade de facilitar a extinção do fogo.

§ 80 - Devem ser instaladas válvulas de retenção nos pontos em que a
vazão do produto seja feita em um único sentido.

§ 90 - Devem ser instaladas válvulas de segurança com a finalidade de que
a pressão interna dos tanques não ultrapasse o limite de segurança.

§ 10 - Em todos os recipientes e dutos devem ser afixados rótulos, em
local visível, indicando a natureza do produto contido.

Art. 74 - Nas áreas de penculosidade (armazenamento, refinação e
manipulação) não são permitidas chamas, cigarros, fósforos ou outra
qualquer fonte de calor ou de ignição que constitua risco de incêndio, sendo
que nessas áreas devem ser colocados, em local bem visível, cartazes
alusivos a essa proibição.

§ 1° - Nas áreas de periculosidade, as instalações e equipamentos elétricos
devem ser blindados e à prova de explosão, de modo a evitar risco de
ignição.

§ 20 - A fim de evitar os riscos da eletricidade estática, os equipamentos
devem ser ligados à terra, de modo a esvair as cargas elétricas, e os
veículos que transportem inflamáveis devem ter seu fio terra adaptado antes
do início da transferência do produto.

Capítulo IV
Postos de Serviços

Art. 75 - Os postos de serviços, além da proteção geral prevista no Anexo
V, devem ter suas instalações projetadas, executadas e mantidas segundo
as normas técnicas estabelecidas pela ABNT e pelo Departamento Nacional
de Combustíveis - DNC.

§ 10 - As áreas construídas, salas de vendas, boxes para lavagem e
lubrificação, cobertura de bombas e demais dependências dos postos de
abastecimento e serviços não podem ultrapassar cinqüenta por cento (50%)
da área do terreno.
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§ 20 - Os tanques para armazenagem de inflamável e combustível, para
qualquer fim, obedecerão às condições previstas nas normas brasileiras
próprias e mais ao seguinte:

1 - devem ser metálicos e instalados subterraneamente, com afastamento
de, no mínimo, quatro metros (4m) do alinhamento da via pública e das
demais instalações do projeto:

2 - a capacidade máxima de cada tanque deve ser de 30m3:
3 - o tanque metálico subterrâneo destinado exclusivamente à

armazenagem de óleo lubrificante usado não será computado no cálculo de
armazenagem máxima. respeitadas as demais condições desse item:

4 - a capacidade máxima instalada não pode ultrapassar quatro (4)
tanques. ou seja. 120m3.

§ 30 - As bombas abastecedoras de inflamável e combustível devem ser
instaladas com afastamento de, no mínimo, quatro (4) metros do
alinhamento da via pública e das demais instalações.

§ 40 - Não é permitida a instalação de postos de serviço a menos de (10)
dez metros de escola, asilo, templo, hospital, casa de saúde, quartel,
presídio, residência, clube, cinema, teatro, prédio tombado, boca-de-túnel,
ponte, viaduto e de outros locais julgados impróprios pelo Corpo de
Bombeiros.

Capitulo V
Depósitos e Lojas de Inflamável e Produtos Químicos Perigosos

Art. 76 - Os depósitos de liquido, gás e outros inflamáveis, bem como de
produtos químicos perigosos, são classificados em pequeno, médio e
grande, dentro dos seguintes limites:

- depósito pequeno - local onde se armazena o máximo de cinco mil
seiscentos e dezesseis (5.616) litros de liquido inflamável:

II - depósito médio - local onde se armazena o máximo de vinte e dois mil
quatrocentos e sessenta e quatro (22.464) litros de líquido inflamável:

III - depósito grande - local onde se armazena o máximo de quarenta e
quatro mil novecentos e vinte e oito (44.928) litros de líquido inflamável.

§ 1 0 - Quando for ultrapassado o limite de armazenamento para depósito
grande, o estabelecimento estará sujeito. também, ao prescrito no artigo 81.

§ 20 - O local de armazenamento de recipientes de líquido inflamável deve
ser térreo, em prédio destinado exclusivamente a esse fim. nunca em
subsolo, podendo dispor de plataforma de altura conveniente para carga e
descarga de caminhões.

§ 30 - Os depósitos médios só podem ser construídos ou instalados em
zona industrial.

§ 40 - Os depósitos grandes só podem ser localizados em ilhas destinadas
exclusivamente ao armazenamento de combustível ou em zonas industriais
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com características rurais e agrícolas, com as áreas de penculosidade
distantes, no mínimo, mil metros (1.000m) de qualquer ocupação estranha às
próprias atividades do depósito, de rodovias de tráfego intenso e de outras
edificações ou estabelecimentos.

§ 50 - Os recipientes vazios não serão computados para efeito de limite de
armazenamento.

§ 60 - Nos depósitos haverá áreas distintas para os recipientes cheios e
vazios, com a afixação de letreiros indicativos.

§ 70 - E proibida a transferência ou qualquer tipo de manipulação de
inflamável, bem como qualquer operação de reparo de recipiente na área
dos depósitos.

§ 
50 - Os depósitos devem possuir cobertura e estrutura de material

incombustível, podendo ser abertos ou fechados, de acordo com a natureza
do risco.

§ 
90 - Se o armazenamento for em depósito fechado, devem ser

observadas as seguintes exigências:
1 - o pé-direito do depósito deverá ter, no mínimo, três metros (3) de altura;
2 - o depósito deve ter aberturas apropriadas para permitir ventilação

adequada;
3 - a instalação elétrica dos depósitos deve ser à prova de explosão; a

fiação elétrica deve ser feita em eletrodutos, e os interruptores devem ser
colocados do lado de fora da área de armazenamento;

4 - as portas do depósito devem abrir de dentro para fora, não podendo ser
do tipo de correr.

§ 10 - Os depósitos devem ter muros de alvenaria de três metros (3) de
altura, isolando-os do terreno vizinho e do logradouro.

§ 11 - No depósito pequeno o empilhamento deve ser feito com o
afastamento de, no mínimo, um (1) metro da divisa do terreno vizinho.

§ 12 - No depósito médio, o empilhamento deve ser feito com o
afastamento de, no mínimo, 1,50 metros da divisa do terreno vizinho.

§ 13 - No depósito grande, o empilhamento deve obedecer a um
afastamento de 3,50 metros da divisa do terreno vizinho.

§ 14 - Entre os lotes de empilhamento, nos depósitos médios ou grandes, o
afastamento mínimo deve ser de 1 metro.

§ 15 - Os recipientes não podem ser colocados perto de saída, escada ou
área normalmente destinadas ao livre trânsito de pessoas.

§ 16 - Na área de armazenamento de recipientes não é permitida, mesmo
em caráter temporário, a utilização de qualquer aparelho, instalação ou
dispositivo produtor de chama ou de calor.

§ 17 - Em locais visíveis haverá placas com os dizeres "Perigo" e "Proibido
Fumar', em letras amarelas sobre fundo vermelho.
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§ 18 - As lojas de inflamável e de produtos químicos perigosos localizadas
em áreas residenciais ou comerciais devem atender aos requisitos dos
depósitos, sendo vedado o armazenamento de produtos em quantidade
superior ao consumo médio de dois dias.

Capítulo VI
Depósitos e Postos de Revenda de Gás Liqüefeito de Petróleo

Art. 77 - As instalações de gás liqüefeito de petróleo (GLP), destinadas ou
não a comercialização, devem atender às condições mínimas estabelecidas
na Portaria de n° 27, de 16/9/96, do Departamento Nacional de Combustíveis
- DNC -, ou de outra legislação que vier a ser publicada em substituição ou
complementação da mencionada portaria.

Capítulo VII
Explosivos, Munições e Fogos de Artifício

Art. 78 * As fábricas de explosivos, munições e fogos de artifício, bem
como os armazéns e paióis, devem ser projetados, instalados e mantidos de
acordo com as normas técnicas e legais pertinentes, especialmente o
Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) do
Ministério do Exército.

Art. 79 - Os armazéns e paióis de explosivos e munições, além da
proteção geral prevista no Anexo V e das medidas de segurança
estabelecidas nas normas técnicas e legais específicas, devem atender ao
seguinte:

- estar afastados, no mínimo, 500m de residência, vila, povoado, ferrovia,
rodovia e outros locais incompatíveis;

II - na escolha do local para construção de paiol, deve dar-se preferência
ao que dispuser de maior número de acidentes naturais (depressões,
elevações do terreno e vegetação alta), fazendo-se o aproveitamento
adequado dos intervalos entre tais acidentes;

III - as condições de temperatura, umidade, vento permanente e respectiva
direção devem ser levadas em consideração na escolha do local para a
construção de paiol, preferindo-se o terreno firme, seco, a salvo de
inundações e de mudanças freqüentes de temperatura, não sujeito
permanentemente a fortes correntes aéreas;

IV - as dimensões dos paióis e armazéns dependerão da quantidade de
explosivos e munições a depositar ou a empaiolar:

V - os paióis deverão ter estrutura em concreto armado com paredes
duplas, de tijolos ou material incombustível; na construção da cobertura deve
ser usado material facilmente fragmentável, leve e quando possível
incombustível, e as portas devem ser de material incombustível;

VI - os paióis, quando enterrados, devem ser circundados por barragens de
terra, com altura igual à do pé direito, exceto na parte da porta, onde será



350
deixada passagem de nível com altura necessária para acesso de veículos
de transporte;

VII - toda área ao redor de cada armazém ou paiol deve ser isenta de
qualquer tipo de vegetação, formando aceiro com a largura de no mínimo 5,0
metros;

VIII - o aceiro deve ser coberto com pó de pedra ou similar, a fim de
impedir o crescimento de vegetação;

IX - toda a área dos armazéns e paióis deve ser limitada por cerca ou
muro, possuindo no máximo duas (2) entradas providas de portões, que
permanecerão fechados, e contendo avisos com os seguintes dizeres:
"PERIGO", "PROIBIDO FUMAR", em letras amarelas sobre fundo vermelho;

X - os paióis devem dispor de sistema de controle de temperatura e
umidade, destinado a remoção do ar do seu interior pela introdução de ar
fresco previamente seco, constando de tomada de ar que, atravessando uma
camada de cloreto de cálcio, sílica, gel ou outro absorvente de umidade,
será introduzido no paiol, em maior ou menor quantidade, regulado por
sistema mecânico de obstrução;

XI - a iluminação deve ser elétrica, externa e reflexiva, ficando proibido
qualquer outro sistema de iluminação artificial, com exceção das lanternas
portáteis a pilha;

XII - as redes elétricas não podem passar sobre os paióis;
XIII - nos armazéns será admitida, quando indispensável, iluminação

elétrica interna, à prova de explosão, com os interruptores instalados na
parte externa;

XIV - o armazenamento de munição e explosivos deve ser feito
separadamente;

XV - na porta de cada armazém ou paiol deve haver placa indicando a
espécie de material ali armazenado, bem como a marca, lote, sublote,
fabricante e ano de fabricação;

XVI - as pilhas do material armazenado devem ficar sempre sobre
estrados, afastados das paredes e fora das correntes de ar;

XVII - em toda a área de armazéns ou paióis deve haver sistema de
proteção por hidrante, com a rede projetada e instalada de modo que não
passe junto dos paióis ou armazéns e as canalizações sejam enterradas a
uma profundidade de no mínimo um (1) metro;

XVIII - os hidrantes e extintores devem ser instalados externamente aos
armazéns, paióis e abrigos e facilmente identificáveis;

XIX - em todo armazém ou paiol deve haver guarda permanente.
Art. 80 - Os estabelecimentos comerciais destinados à venda de

explosivos, munições e fogos de artifício a varejo devem, além da proteção
geral prevista no Anexo V e das medidas de segurança estabelecidas nas
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normas técnicas e legais específicas, atender ao seguinte:

- o estoque máximo permitido será o constante do Certificado de Registro
(CR) fornecido pelo órgão competente do Ministério do Exército;

II - os locais de armazenamento deverão ser térreos ou em subsolo, em
prédio destinado exclusivamente a tal fim;

III - o armazenamento deve ser em local apropriado, em prateleiras de
material incombustível, longe de fonte de calor ou de ignição e de material
de fácil combustão;

IV - no local deve haver sinalização indicativa de: 'PERIGO', "PROIBIDO
FUMAR", em letras amarelas sobre fundo vermelho.

Capítulo VIII
Caldeiras Estacionárias a Vapor

Art. 81 - As caldeiras estacionárias a vapor deverão ser instaladas em
"casas de caldeiras", destinadas exclusivamente a esse fim.

Parágrafo único - Nos estabelecimentos industriais, onde não for
incompatível, as caldeiras poderão ser instaladas juntamente com outras
instalações, desde que respeitadas as regras gerais de segurança.

Art. 82 - A "casa de caldeiras" deve satisfazer os seguintes requisitos:
- ser prédio separado, construído de materiais resistentes ao fogo,

podendo estar anexo a outro edifício do estabelecimento, mas afastado, no
mínimo, 3 metros de outras edificações em terrenos vizinhos:

II - ser completamente isolada de local em que se armazenem ou
manipulem inflamáveis ou explosivos;

III - não ser utilizada para qualquer outra finalidade, com exceção de
compressores, excluído o reservatório de ar;

IV - dispor de saídas amplas e permanentemente desobstruídas;
V - dispor de acesso fácil e seguro às válvulas de segurança, registros,

indicadores de nível de água, reguladores de alimentação e demais
acessórios necessários à operação da caldeira;

VI - possuir, além da proteção geral prevista no Anexo 1, pelo menos um
extintor de incêndio sobre rodas, adequado ao risco;

VII - os estabelecimentos que fizerem uso de caldeira deverão apresentar,
em projeto, detalhes da "casa de caldeiras" e nele fazer constar a
capacidade de produção de vapor (kg/h), a máxima pressão de trabalho
admissível (kgf/cm 2), a pressão de prova (kgflcm'), a superfície de
aquecimento geradora de vapor (m 2), o combustível utilizado e a capacidade
do reservatório (m');

VIII - as caldeiras devem ser construídas e instaladas de acordo com as
normas da ABNT;

IX - as caldeiras devem ser inspecionadas antes da entrada em
funcionamento,	periódica	e	extraordinariamente,	nas	condições
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estabelecidas em normas da ABNT, e os relatórios de inspeção devem ser
assinados pelo responsável técnico e mantidos no local, para efeito fiscal.

Título V
Edificações Já Existentes

Art. 83 - As edificações e os estabelecimentos de uso coletivo, licenciados
ou construídos antes da vigência destas especificações, devem atender, no
mínimo, às seguintes condições:

- satisfazer as condições estabelecidas na legislação municipal relativa à
proteção contra incêndio e pânico, em vigor antes da vigência destas
especificações:

II - possuir sistema de combate a incêndio por extintor:
III - quando a área total construída for superior a 1.200m 2 deve possuir

também proteção por hidrante;
IV - pode ser dispensada a reserva d'água exclusiva para incêndio, sendo

utilizada a mesma reserva de consumo, desde que o volume minimo seja de
5 m3:

V - podem ser dispensadas as condições mínimas de vazão e pressão nos
hidrantes mais desfavoráveis, quando a adução se der por gravidade;

VI - as mangueiras dos hidrantes internos podem ter comprimento de até
60m, divididas em lances de 15m, quando houver impossibilidade técnica de
instalação de hidrantes adicionais;

Vil - os reservatórios d'água elevados podem ser subdivididos em unidades
de um metro cúbico (1m3) e os subterrâneos em unidades de cinco metros
cúbicos (5m3), desde que interligados por tubos de diâmetros no mínimo
igual a lOOmm;

VIII - o diâmetro minimo da rede de hidrantes pode ser de 50mm, desde
que o sistema já esteja instalado;

IX - possuir um ou mais sistemas de proteção contra pânico definidos
nestas especificações:

X - os edifícios com mais de dez (10) pavimentos devem possuir,
obrigatoriamente, pelo menos uma escada enclausurada ou à prova de
fumaça, podendo ela resultar de adaptação feita em escadas-comuns: caso
não seja isso possível, a edificação deverá ser dotada de escada de
emergência.

Título VI
Procedimentos Administrativos

Capítulo 1
Projetos

Art. 84 - Os projetos dos sistemas propostos para proteção contra incêndio
e pânico devem ser elaborados por profissional ou firma habilitada junto do
Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia (CREA),
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Regional de Minas Gerais.

§ 1° - As plantas, juntamente com os demais documentos, devem ser
encadernadas em pastas da mesma cor e apresentadas em três vias
assinadas pelo engenheiro responsável pela execução do projeto e pelo
proprietário do imóvel.

§ 2° - Devem ser apresentadas plantas. cortes. fachadas. diagramas e
detalhes suficientes para análise de todos os sistemas exigidos para
proteção contra incêndio e pânico. não sendo aceitos croquis".

§ 30 - No caso de edificação localizada em elevação. encosta. vale ou em
base irregular. a planta de situação deverá indicar o relevo do solo ou da
base por meio de curvas de nível de metro em metro: os cortes devem
conter o perfil do terreno ou da base e o nível do meio-fio do logradouro: as
plantas das fachadas devem indicar os perfis dos logradouros limítrofes.

§ 40 - As escalas mínimas devem ser de:
1 - um por dois mil (1:2000), para plantas gerais esquemáticas de

localização;
2 - um por quinhentos (1:500), para plantas de situação;
3 - um por cinqüenta (1:50) ou um por cem (1:100), para plantas baixas,

fachadas e cortes;
4 - um por vinte e cinco (1:25), para os detalhes.
§ 50 - Para efeito de execução dos projetos dos sistemas propostos, são

adotadas as seguintes unidades de medida:
1 - vazão: litro por minuto (l/min);
2 - pressão e perda de carga: metro de coluna d'água (mca);
3 - diâmetro: milímetro (mm);
4 - área: metro quadrado (m2):
5 - volume: metro cúbico (m3):
6 - comprimento: metro (m) ou centímetro (cm);
§ 60 - A marcação dos equipamentos propostos nas plantas deverá seguir

escala compatível com a escala do desenho, sendo utilizada a convenção
prevista no Anexo VI.

§ 70 - Cada pasta. representando uma via do projeto. deve conter os
'	seguintes documentos:

1 - cópias heliograficas dos desenhos na cor preta ou azul:
2 - requerimento de solicitação de aprovação projeto. conforme Anexo X:
3 - memorial descritivo da proteção contra incêndio, conforme Anexo VII:
4 - memorial descritivo da construção. conforme Anexo VIII:
5 - memonais técnicos descritivos dos sistemas de proteção contra

<	incêndio e pânico exigidos, contendo as características básicas do sistema.
'	condições de funcionamento e outros detalhes técnicos necessários ao

entendimento do projeto:
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6 - memorial industrial, quando for o caso, contendo as informações

relativas aos itens enumerados no Anexo IX;
7 - etiquetas nas capas das pastas, contendo dados que as identifiquem,

conforme Anexo Xl;
8 - memoriais de cálculos dos sistemas.
§ 50 - Os projetos relativos às edificações existentes, previstas no artigo

83, devem ser acompanhados de documentos comprobatórios da data de
ocupação ou licenciamento da construção.

§ 90 - Os projetos de ampliação ou modificação devem ser acompanhados
de cópia do atestado de aprovação ou de vistoria relativos ao projeto
anterior.

Art. 85 - Compete ao Corpo de Bombeiros da PMMG a análise dos projetos
de sistemas de proteção contra incêndio e pânico devendo ser emitido, no
prazo de 10 dias, o resultado da análise, aprovando ou não o projeto.

Parágrafo único - No caso de aprovação, será fornecido atestado, que
deverá ser apresentado à Prefeitura do Município, para fins de licenciamento
da obra, conforme Anexo XII.

Capítulo II
Vistoria

Art. 86 - Compete ao Corpo de Bombeiros realizar vistoria nas edificações
de uso coletivo, para verificação das condições dos sistemas de proteção
contra incêndio e pânico nelas instalados.

§ 10 - Para solicitação de vistoria deve ser preenchido impresso próprio,
com dados que identifiquem a edificação, conforme Anexo XIII.

§ 211 - Após a vistoria, o Corpo de Bombeiros emitirá laudo de exigências a
serem cumpridas pelos responsáveis pela edificação.

§ 30 - No caso de aprovação dos sistemas da edificação, o Corpo de
Bombeiros emitirá o respectivo atestado de liberação, para instrução dos
processos de "baixa", "habite-se" e "alvará de localização/funcionamento",
junto das Prefeituras Municipais, conforme Anexo XIV.

Capítulo III
Fiscalização, Taxas e Multas

Ari. 87 - O interessado em análise de projeto de proteção contra incêndio,
ou vistoria para liberação de obra, deve recolher aos cofres públicos do
Estado, através de guia própria, a taxa correspondente, prevista no Código
Tributário Estadual.

Art. 88 - Se depois da liberação da construção, verificarem-se a qualquer
tempo, ainda que por desgaste natural, modificações nas instalações
destinadas à prevenção e combate a incêndio, o Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais tomará as medidas indicadas neste
código para as necessárias correções, depois de descrição da ocorrência em
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auto próprio.
Parágrafo único - Aplicam-se, no que couber, às edificações destinadas ao

uso coletivo existentes na data de publicação deste código, as normas de
fiscalização ora instituídas, relativas à proteção contra incêndio e pânico.

Art. 89 - Formalizado o auto de que trata o artigo anterior, o Corpo de
Bombeiros promoverá a necessária notificação ao proprietário, ou, quando
for o caso, ao representante do condomínio, para que corrija, no prazo de
trinta (30) dias, sob pena de se configurar infração do presente código, a
irregularidade, expressamente indicada.

Art. 90 - Se. decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, verificar-se
que a irregularidade não foi corrigida, notificar-se-á novamente o proprietário
ou o representante do condomínio, para que a corrija dentro de quinze (15)
dias, sob pena de lhe ser aplicada a multa de mil (1.000) UFIRs, que será
dobrada em caso de reincidência.

§ 1 0 - Independentemente do recolhimento da multa, o proprietário ou
responsável pela edificação de uso coletivo fica obrigado a cumprir, dentro
dos prazos fixados, as exigências estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.

§ 20 - Se, decorridos os prazos estipulados em laudos próprios, as
irregularidades constadas não tiverem sido sanadas, e a segurança dos
ocupantes estiver comprometida, poderá o Corpo de Bombeiros promover a
interdição da edificação.

Título VII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 91 - O Corpo de Bombeiros é o órgão responsável pela fiscalização do
cumprimento das disposições contidas nesta lei, devendo exercer rigoroso
controle sobre as medidas de proteção contra os sinistros nela estabelecidas.

Parágrafo único - Nos Municípios onde não houver Fração do Corpo de
Bombeiros, caberá à Fração sediada no Município mais próximo a
responsabilidade pelo controle e fiscalização das medidas preventivas
estabelecidas nestas especificações.

Art. 92 - O proprietário ou síndico será o responsável pela manutenção e
conservação dos sistemas de proteção contra incêndio e pânico instalados
na edificação.

Art. 93 - As edifica ções de uso coletivo com área total construída superior
a 5.000 m2 ou 12 pavimentos deverão possuir pessoal habilitado para
operação dos sistemas de combate a incêndio.

Art. 94 - As normas técnicas da ABNT mencionadas nestas especificações
serão automaticamente substituídas ou complementadas pelas
correspondentes que vierem a ser editadas em substituição ou
complementação delas.

Art. 95 - Nas edificações de uso coletivo não é permitida a construção de
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áreas comuns, tais como uhalln de elevadores, vestíbulos e outras, sem
acesso direto às escadas.

Art. 96 - Fazem parte destas especificações os seguintes anexos:
Anexo 1- Detalhe da Colocação de Extintor;
Anexo II - Detalhe da Instalação de Hidrante Interno (HI);
Anexo III - Detalhe da Instalação de Hidrante Externo (HE);
Anexo IV - Detalhe da Instalação de Hidrante de Recalque (HR);
Anexo V - Quadro Geral Exigências;
Anexo VI - Convenção para Traçado em Planta;
Anexo VII - Modelo de Descritivo de Prevenção contra Incêndio;
Anexo VIII- Modelo de Descritivo da Construção;
Anexo IX - Modelo Industrial;
Anexo X - Modelo de Requerimento para Solicitação de Aprovação de

Projeto;
Anexo XI - Modelo de Etiqueta da Capa do Projeto;
Anexo XII - Modelo de Atestado de Aprovação de Projeto;
Anexo XIII- Modelo de Requerimento de Vistoria Final;
Anexo XIV - Modelo de Atestado de Liberação de Construção.
Art. 97 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 98 - Revogam-se as disposições em contrário.

* - Os Anexos foram publicados na edição de 5/12/1997 do "Diário do
Legislativo."

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. João Pinto Ribeiro, Secretário de Esportes, informando, em atenção
a pedido de diligência da Comissão de Justiça, que a Pasta não se opõe à
doação de que trata o Projeto de Lei n° 1.385/97 e apresentando ao projeto
sugestão de dispositivo. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.385197.)

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário do Meio Ambiente, informando,
em atenção a requerimento do Deputado Gil Pereira, que o decreto de
regulamentação da Lei n° 12.585, de 17/7/97, encontra-se na Procuradoria-
Geral do Estado para análise e encaminhamento à sanção do Governador e
que as entidades de categorias profissionais continuarão representadas no
COPAM, por meio de escolha dos respectivos conselhos profissionais.

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública,
informando, em atenção ao Requerimento n° 2.260197, da Comissão de
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Direitos e Garantias Fundamentais, que foi instaurado, na Delegacia de
Polícia da Comarca de Raul Soares, o inquérito n° 25/97, no qual figura
como indiciado o Sargento PM Hélcio Caldas Silveira.

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública,
informando que não poderá comparecer a reunião nesta Casa marcada para
3/12197 e solicitando o adiamento da reunião. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Da Sra. Dóris Simch Brochado, Oficial de Gabinete da Casa Civil da
Presidência da República, informando que o assunto de que trata o Ofício n°
2.617/97/SGM foi encaminhado ao Ministério da Fazenda para exame e para
que sejam tomadas as providências cabíveis. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Cel-PM Edgar Eleutério Cardoso, Comandante do Oitavo Comando
Regional da Polícia Militar, informando, em atenção a requerimento da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (denúncias de torturas
ocorridas na cadeia pública do Município de Itacarambi), que a
documentação encaminhada foi remetida ao Cel. PM Chefe do Estado-Maior
da Corporação. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. João Batista de Lima, Chefe de Gabinete da Secretaria da
Cidadania e Justiça da Paraíba, comunicando as providências tomadas por
esse órgão com vistas à apuração das responsabilidades com relação ao
episódio ocorrido no Presídio do Róger, nesse Estado, em 2917/97. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

Da Sra. Maria do Socorro de Sousa Vianna Pereira, Diretora da
Superintendência Administrativa da Secretaria da Educação, encaminhando,
em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça, cópia de ofício
por meio do qual essa Secretaria solicitou à Secretaria de Administração a
doação ao Município de Palma da área onde se encontra instalada a Escola
Municipal Alzira Carvalho Santos. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 201195.)

Do Sr. José Fernando Rossi. Presidente da Associação Brasileira de
Medicina de Grupo - Regional Minas Gerais - ABRANGE-MG -, justificando
sua ausência a reunião da Comissão de Saúde. (- À Comissão-de Saúde.)

De Geani Maria ltaborahy e Luís Otávio Araújo Furtado, Defensores
Públicos, solicitando a aprovação do Projeto de Lei n° 1.392197. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n° 1.392/97.)

De Inspetores Escolares da 39a SRE, de Uberlândia, solicitando apoio a
fim de que seja mantido o número de servidores ocupantes do referido cargo
no Estado. (- A Comissão de Educação.)

De participantes do Encontro do Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável com Lideranças da Região Sul, realizado em
Varginha, em 22110/97, manifestando-se a favor do Projeto de Lei n°
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1.460197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.460/97.)

TELEGRAMA
Do Sr. Arlindo Porto, Ministro da Agricultura e do Abastecimento,

agradecendo o envio das informações prévias sobre o projeto de lei que trata
do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais e dos vencimentos dos servidores estaduais.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.557/97

Declara de utilidade pública a Associação Amigos do Bairro de Vila Nova,
com sede no Município de Mantena.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos do Bairro

de Vila Nova, com sede no Município de Mantena.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Maria José Haueisen
Justificação: A Associação Amigos do Bairro de Vila Nova foi instituída

após ser constatada a necessidade de consolidar-se a estrutura social do
Bairro Vila Nova.

Sediada em Mantena, na área de limite entre os Estados de Minas Gerais
e do Espírito Santo, a entidade cria programas e estimula iniciativas para
captar recursos financeiros e combater a pobreza, colocando em prática
ideais coletivos de uma vida melhor.

Além das importantes iniciativas que desenvolve em prol do bem-estar
social, é importante ressaltar que ela é regida por estatuto próprio, funciona
há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, não
remuneradas pelo trabalho que executam, conforme atesta o Delegado de
Polícia de Mantena.

Pelo que foi dito, depreende-se que a entidade está apta, sob todos os
aspectos, a receber o título declaratóno proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.558197
Dá a denominação de Aeroporto José Raimundo Gitirana ao aeroporto de
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Pirapora, localizado no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Aeroporto José Raimundo Gitirana o aeroporto

de Pirapora, localizado no Município de Pirapora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Wanderley Ávila
Justificação: A denominação que se pretende dar ao aeroporto de Pirapora

é uma homenagem a um Prefeito cuja administração ficou registrada com
letras garrafais na história do município; uma homenagem a um homem que
sonhava ver sua cidade voando em direção ao futuro.

José Raimundo morreu tragicamente, após salvar seu filho de afogar-se
nas águas do Rio São Francisco. Se assim não fosse, ele ainda estaria
trabalhando para colocar Pirapora no patamar de cidade cosmopolita,
voltada para sua maior vocação: o turismo. Daí a importância do aeroporto
nos seus projetos.

Dando a denominação de José Raimundo Gitirana a seu aeroporto,
Pirapora presta um tributo a seu inesquecível filho, que, reconhecidamente,
muito se esforçou para que a construção de um campo de aviação se
transformasse em realidade.

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

PROJETO DE LEI N° 1.559197
Declara de utilidade pública a Fundação Nacional de Asma e Alergia

Souza Lima, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Nacional de Asma

e Alergia Souza Lima, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.	-
Sala das Reuniões, 22 de outubro de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: A Fundação de Asma e Alergia Souza Lima, sediada em Belo

Horizonte, realiza relevante trabalho junto à sociedade, prestando
atendimento gratuito à comunidade carente. Esse atendimento inclui as
especialidades alergologia, imunologia e fisioterapia respiratória.

Além disso, realiza campanhas educativas com o objetivo de esclarecer a
população sobre os aspectos preventivos de doenças relacionadas com o
sistema respiratório.
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Devido a esse trabalho de apoio à comunidade carente em área tão

importante para o desenvolvimento como a saúde, pedimos aos nobres
pares a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.560/97
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário

de Beija-Flor, com sede no Município de Tocantins.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Beija-Flor, com sede no Município de
Tocantins.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 1997.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Beija-Flor é

uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, religiosos ou político-partidários; foi fundado em 23/2/83 e se
consolidou como órgão representativo da comunidade de Beija-Flor.

A entidade vem atuando de forma eficiente, segundo suas disposições
estatutárias. Representa a comunidade junto aos órgãos públicos, levando as
reivindicações locais, promove atividades assistenciais, esportivas e sociais,
visando a uma melhor integração da população local.

Dessa forma, entendemos ser de grande relevância o trabalho
desenvolvido pela entidade; por essa razão, conto com o apoio de meus
pares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.561/97	-
Declara de utilidade pública o Instituto Teuto-Brasileiro William Dilly, com

sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Teuto-Brasileiro

William Dílly, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 1997.
Sebastião Helvécio
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Justificação: O Instituto Teuto-Brasileiro William DilIy é sociedade civil sem
fins lucrativos: foi fundado em agosto de 1966.

Às vésperas de completar 30 anos de existência, desempenha a tarefa de
incrementar as relações culturais entre o Brasil, a Alemanha e a Áustria,
mediante o estudo da história e dos problemas sociológicos referentes à
imigração germânica no Brasil, especificamente em Juiz de Fora. O Instituto
promove o arquivo genealógico, histórico e estatístico da imigração de um
povo que veio, com seu trabalho, disciplina, alegria e disposição, contribuir,
de maneira exemplar, para o desenvolvimento da cidade.

Certo da justiça dessa proposição, conto com o apoio de meus nobres
pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.562/97
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário

de Santa Isabel, com sede no Município de Tocantins.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Santa Isabel, com sede no Município de
Tocantins.

Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 1997.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santa Isabel

é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, religiosos ou político-partidários: em funcionamento há mais de
dois anos. consolidou-se como órgão representativo da comunidade de
Santa Isabel.

Essa entidade vem atuando, desde sua fundação, de forma eficiente junto
à comunidade rural de Santa Isabel. Representa a comunidade junto aos
órgãos públicos, levando as reivindicações locais, promove atividades
assistenciais para coletar recursos e os coloca à disposição da população,
visando ao combate da fome e da pobreza.

A entidade vem buscando, por meio de campanhas junto à população, criar
uma consciência ecológica e estimular a prática de atitudes que preservem o
meio ambiente.

Entendemos ser de grande relevância seu trabalho e, por essa razão,
contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta lídima
proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

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

REQUERIMENTOS
N.° 2.429197, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja formulado

apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com vistas a que se dê
a denominação de Dr. Edmundo José Vieira ao novo prédio do Fórum da
Comarca de Ouro Branco. (- A Comissão de Educação.)

N.° 2.430197, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Antônio Roberto Pires
de Lima por sua nomeação para o cargo de Procurador-Geral da Agência
Nacional de Telecomunicações - ANATEL. (- A Comissão de Transporte.)

- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Ermano Batista e outros, Péricles Ferreira e outros e Geraldo Nascimento (3)
e da Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos Que
Criem Instrumentos Políticos Que Garantam ao Mutuário Receber a Casa
Própria Adquirida através de Financiamentos Feitos Diretamente com as
Construtoras e, ao Mesmo Tempo, Apresentar Sugestões Que Possibilitem
ao Governo Federal Encontrar os Mecanismos de Fiscalização de Tais
Financiamentos.

Comunicações
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão do

Trabalho, dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Marco Régis e Maria Olívia
(3) e do Grupo Parlamentar Constituído para Proceder a uma Análise
Abrangente e Sistêmica das Proposições Relativas ao Tribunal de Contas do
Estado, em Tramitação na Assembléia Legislativa.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,

Srs. Deputados, para abordar três assuntos é que ocupo esta tribuna.
Primeiramente, quero denunciar, com tristeza terrível, na condição de
ambientalista que sou, que a cidade de Buritizeiro, situada às margens do rio
São Francisco, de frente para Pirapora, está jogando todo o esgoto de seu
hospital, sem nenhum tratamento, segundo averiguação de Vereadores e da
imprensa local, no no São Francisco. Até quando clamaremos e não
seremos ouvidos? Até quando as leis serão desrespeitadas em nosso
Estado, em nosso País? Até quando as autoridades continuarão impassíveis,
insensíveis diante de crimes dessa natureza? E eu respondo às minhas
próprias perguntas, dizendo que isso ocorrerá até que as autoridades tomem
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conhecimento científico do que representam as águas, os nos, o nosso meio
ambiente. Enquanto autoridades houver que são exemplos para todos os
cidadãos de nosso Estado. com as autoridades Presidentes de estatais,
como, por exemplo, a COPASA-MG, torna-se um instrumento para apagar a
consciência de outras autoridades que deveriam cumprir a lei, proibir o que
já é proibido e prender quem faz tal coisa: mas não o fazem porque não têm
moral para isso. O próprio Governo do Estado, na pessoa do seu
representante na estatal COPASA-MG, é o primeiro arquétipo de desrespeito
ao meio ambiente, haja vista que essa empresa está em primeiro lugar em
poluição. E em desrespeito e em mentira para com as autoridades, pois
disseram-me que em Januária o esgoto jogado no rio era tratado. Mas lá
estive e. conversando com militares e ambientalistas, resolvemos descer o
rio e pudemos ver um verdadeiro esgoto, tipo descarga, caindo no São
Francisco, jogado pela COPASA-MG. Ela recebe 50% do valor da conta para
tratar os esgotos e toma-se a maior poluidora, a exemplo de jogar todo o
esgoto de Belo Horizonte no rio Arrudas, de matar os peixes do no das
Velhas e de acabar com o São Francisco. Até quando o lucro será mais
importante que o meio ambiente, que os nossos rios, que a nossa fauna, que
a nossa ictiofauna?

O segundo assunto que quero abordar são as rádios da comunidade. O
Líder do meu partido já assinou um documento me indicando para, como
membro do PDT, fazer parte da Comissão das Rádios Comunitárias.
Entramos com um requerimento para que ela fosse instalada, mas o
companheiro Deputado Dmas Rodrigues entrou antes e já é Presidente
dessa Comissão Especial. Mas o que quero falar agora é para a imprensa e
para os companheiros jornalistas. O nosso jornal "Estado de Minas" fez uma
reportagem muito grande, de página inteira, a respeito das rádios
comunitárias e colocou ali alegações como as do Delegado Marco Polo.
Afirmava ele que as rádios comunitárias estavam prejudicando a
comunicação dos aviões, porque as ondas emitidas por elas poderiam
atrapalhar a navegação aérea. Que loucura Que absurdo ! Que mentira ! Que
pecado desse Delegado que afirma isso, talvez até com o seu coração bem
intencionado, mas sem saber que o seu desconhecimento só colabora para a
continuidade dessa tnsteza, dessa cultura desgraçada e terrível que está
neste Pais: a cultura dos monopólios. E o que é pior, do mais severo de
todos o monopólios, que é o monopólio da comunicação, o monopólio da
palavra.

Srs. Deputados, senhores jornalistas, o Brasil é signatário de uma carta
chamada Carta de Costa Rica, Carta das Nações, assinada pelo Presidente
à época. Itamar Franco, na qual. como condição de se prestar ou de se
identificar como um pais livre, respeitável, democrático e, portanto, em total
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condição de participar equanimemente de um mercado livre, de uma
globalização da economia, diz que no Brasil a difusão por rádios
comunitárias é livre.

Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados membros da Comissão
Especial sobre rádios comunitárias, não é possível, no limiar do século XXI,
e a imprensa sabe disso, que os interesses políticos nobres da democracia
esbarrem nos interesses de empresários. Isso é o que sempre acontece em
nosso País. Os empresários elegem e também cobram. E. agora, o que
cobram? Cobram a continuidade do domínio da palavra e do microfone, o
que é um acinte a qualquer mente democrática civilizada.

Um ex-Senador do meu ex-partido decepcionou extremamente este
Deputado quando me falou que, como profissional, assumia a liderança de
um escritório pago por um "p001" de emissoras de rádios comerciais, a fim de
fechar as rádios comunitárias. A fim de fechar o quê? A vergonha... Porque
não é possível que um homem do povo, da "polis", um político - "politikeia", é
a arte de apascentar a "polis", a cidade, o povo, de alimentar -, sabendo,
porque certamente é um homem que já viajou para o exterior, que o que
define uma nação livre é exatamente a liberdade da palavra, da
comunicação e a liberdade do ouvinte... A poluição sonora também é uma
contribuição séria para doenças graves na humanidade. A rádio comunitária
dá ao cidadão a opção de ouvir o que quer.

Recentemente, numa cidade, às 8 horas da manhã, passou um carro com
4 alto-falantes, um para cada lado, dizendo assim: "Atenção, atenção,
moradores do bairro tal, vila tal, a associação convida todos os associados
para comparecer...". E me acordou às 8 horas da manhã, quando eu tinha
dormido às 5, porque chegara de viagem. Isso é poluição. Era um sábado.
Se fosse uma rádio comunitária da associação daquele bairro, certamente a
rádio estaria sendo ouvida pelos associados e moradores, por ser local e
identificar o problema local.

Ora, se se coloca um aparelho em cima de um rádio, como em qualquer
cidade de país de Primeiro Mundo, você muda de faixa quantas vezes
quiser, 15 vezes, e cada faixa tem 10. O ouvinte ouve o que quer. As idéias
são apresentadas, caem no coração do povo, e na multidão da palavra
certamente vem o conserto, vem a sábia decisão.

Não é possível que as autoridades. não é possível que o nosso sentimento
casuistico - que direi? -, porque, se alguém da imprensa é contrário às rádios
comunitárias, temos de entender também que. às vezes, nós temos que nos
questionar a nós mesmos. E isso porque o meu interesse pessoal pode estar
sobrepujando o interesse comum da sociedade inteira. E há muitas rádios
comerciais que não pararam para analisar, filosoficamente, a questão;
defendem, com garras e unhas, o fechamento dessas rádios e colocaram um
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Delegado para cometer um ato mais que inconstitucional, porque é da
Constituição a liberdade de expressão.

Se não reza a Constituição nada sobre isso, a Carta das Nações diz que,
no Brasil, a difusão por rádios comunitárias é livre. Não é possível, ainda,
que o meu interesse pessoal ou o de algum empresário dono de emissora de
rádio sobrepuje o interesse da Nação inteira, que quer ouvir com liberdade.

Acusaram algumas rádios de terem tendências evangélicas. Ora, isso é
uma questão de estilo. A liberdade religiosa é inviolável. Não se está
fazendo proselitismo, mas tem-se o estilo de reconhecer o Senhor em todos
os seus caminhos e em todas as suas palavras. Estilo como esse teve
Antônio Vieira, padre, mas também político, porque seus discursos eram
mesclados da verdade política e da verdade absoluta, que é Deus. Não, Srs.
Deputados, confio nesta Casa, e essa Comissão é uma comissão para
defender a democracia, e não, a demagogia; para defender a moral, e não, a
imoralidade, porque, se assinamos uma Carta. um documento como a Carta
das Nações, e não a cumprimos, é porque somos, no mínimo. imorais.
Concedo um aparte ao nobre Deputado Miguel Martini.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Raul

Lima Neto, solicito este aparte para dizer que concordo com V. Exa. sobre a
oportunidade do Senado, agora. Se não me engano, na semana que vem
devem votar, mas, atendendo ao iobby" de muitos políticos e donos de
rádio, vão reduzir a potência dessa rádio comunitária. Mas nós não podemos
nos calar.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Não só reduzir. Há um projeto de um

japonês - e me estranha que os Deputados Federais que lá estão, apologetas
da democracia e cristãos, não se tenham levantado -, querendo reduzir para
25W e colocar tudo em uma faixa só. Isso é um absurdo. Isso vai
envergonhar a nossa Nação. Isso não é só inconstitucional, é imoral. Mas
saibam que quem fizer isso será julgado pela História, porque sistemas
totalitaristas como esse que está aí vão cair, porque estamos no limiar de
uma nova era. Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Olinto Godinho.
• Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhores das galerias, senhores da imprensa, encontra-se em
Plenário, para votação, um requerimento de minha autoria, solicitando
informações do Governador do Estado a respeito das obras incluídas no
orçamento anual de 1996 e 1997, resultado das propostas apresentadas nas
audiências públicas regionais de 1995 e 1996. Srs. Deputados, gostaria que
V. Exas. aprovassem esse requerimento, pois o momento é importante.
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Vocês sabem como é importante a audiência pública regional para os
Deputados desta Casa. As obras eleitas, prioritárias em 1995, já sumiram de
nossas preocupações? Este foi um discurso! 'Ah, mas as obras prioritárias
em 1996 serão realizadas em 1997!" Este foi outro discurso... Foram
realizadas? Os senhores podem discriminar, dizer e comprovar que foram
realizadas? Quais e quantas? R$20.057.260,00 foram prometidos para o
primeiro semestre de 1997. Até hoje, muito pouco foi pago. "Os restantes
R$17.942.740,00 serão liberados até novembro deste ano..." O prazo
terminou há dois dias. Os convênios já foram assinados. Há uma expectativa
dos Prefeitos e dos consórcios de saúde de que as verbas vão sair. Vão
mesmo? Fizemos as audiências públicas regionais de 1997, e, desta vez, as
obras serão realizadas, tanto que verbas específicas foram incluídas no
orçamento de 1998 para sua execução.

Esse é o novo discurso. Até quando vamos ouvi-lo? Até quando vamos
aceitar esses argumentos? Até quando vamos ver os consórcios de saúde
sem dinheiro? Quando as obras priorizadas vão receber esses recursos?

Espero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, que possamos
nos reunir e efetivamente nos unir. Vamos discutir e, quem sabe, mudar a
nossa postura, adiar as audiências públicas até que sejam cumpridas as
determinações das audiências de 1996 e 1997. Por esse motivo, peço aos
Srs. Deputados que votem comigo este requerimento. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, presentes nas galerias, imprensa, estamos em dezembro, mês
do Natal. Para alguns que ainda acreditam em Papai Noel, é o mês em que
ele, com o seu saquinho vermelho, entra nas casas trazendo presentes e
lembranças. Hoje queremos aqui, com esse símbolo do Papai Noel, para
aqueles que ainda acreditam, trazer os presentes que o Governador Eduardo
Azeredo envia ao povo de Minas no mês de dezembro. O presente de Natal
antecipado que o Governador envia ao povo está aqui neste pacote.

Fomos brindados ontem aqui, durante a leitura da correspondência pela
nossa DD. Secretária Maria OlIvia, em nome da Mesa Diretora, com nove
mensagens. Estaremos agora abrindo o pacote do Governador Eduardo
Azeredo para o povo de Minas. (- Pausa.) Abrindo o pacote, vamos
encontrar as medidas que o Governador manda. A primeira é o pacotinho da
CEMIG. No pacotinho da CEMIG, o povo de Minas ganha do Governador
Eduardo Azeredo um aumento de aliquota. O Governo quer que o povo
pague mais pela energia elétrica que consome em casa. Você que está nos
assistindo pelo Canal da Assembléia, você que está aqui na Casa e a
imprensa podem ver. No pacotinho da CEMIG. na  sua casa, você vai pagar
mais caro agora pela sua energia, como presente de Natal do Governador do
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Estado. Está aqui, então, o pacotinho da CEMIG.
Mas o Governador quer mais, ele quer mais pacotes. E. como o

Governador não pode se esquecer dos funcionários públicos, está aqui o
pacotinho do funcionalismo público. E hoje o Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça. Deputado Hely Tarqüínio, já designou os relatores dos
projetos, e um deles veio de presente para o funcionalismo, que é o
pacotinho do funcionalismo, ou seja, o Projeto de Lei n° 1.545. o qual, pela
pressa do final de ano, mais uma vez, tem artigos inconstitucionais. Vejamos
o art. 20 , que diz: "Ao servidor pertencente ao quadro de pessoal do
magistério que requerer aposentadoria, é assegurado o afastamento da
atividade somente após o final do ano letivo em curso." Se o professor
completar o período para a sua aposentadoria no mês de maio, só vai poder
se aposentar quando terminar o ano.

E então ele terá que trabalhar mais de seis meses além do que teria de
trabalhar para se aposentar. E inconstitucional, só que o Governador estava
muito apressado para fazer o pacote e se esqueceu de passá-lo aos
advogados para que verificassem que esse termo é inconstitucional. Mas,
para variar, contra o funcionalismo público várias medidas inconstitucionais
são feitas, e vemos o atraso nos salários e o parcelamento do 13 0 saláno. E
o Governador que fala do funcionalismo, é a forma com que retribui aos
belíssimos serviços prestados pelo servidor público.

Mas ele não poderia também deixar de mexer na educação e está aqui o
pacotinho da educação. Ontem, enquanto falávamos aqui, durante a
teleconferência. muito bem dirigida pelo Presidente, Deputado Romeu
Queiroz, o Secretario João Batista dos Mares Guia dizia que não iria haver
demissões, e no mesmo dia foi publicado no "Minas Gerais" mais um
pacotaço de resoluções. Está aqui o "Minas Gerais" de ontem. cheio de
medidas na área da educação: "O quantitativo do pessoal vai aumentar."
Antes, para cada 23 alunos, existia um funcionário, agora, para cada 25
alunos, existe um funcionário. Acaba com as orientadoras e supervisoras da
6a série para a frente. O Governador também aumenta para 40 horas a
jornada da Vice-Diretora, e com isso, ao invés de três, teremos apenas uma
Vice-Diretora. São mais pessoas dispensadas. Esse é o presente para o

o	pessoal da educação no final do ano.
E Mas não é só. Aqueles que têm carro receberam o pacotinho do IPVA, que

também não poderia ser esquecido pelo Governo do Estado. Você estará
pagando mais 33% no IPVA do seu carro a partir do inicio do ano, se o
projeto for votado aqui. Apresentamos proposta diferente para o Governo.
porque com o IPVA o Governo conseguirá mais R$32.000.000.00. O
Governo, neste ano, só com publicidade, vai gastar em tomo de
R$100.000.000.00. Se o Governo diminuísse 35% na sua propaganda. não
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precisaria mexer no IPVA dos carros, sacrificando ainda mais a população.
Mas ele prefere continuar fazendo publicidade e vai fazer, para que o povo
pague um IPVA mais caro. Tem que ter dinheiro para divulgar que o povo
vai pagar mais caro pelo IPVA, então não poderia ser diferente.

Mas há um pacote um pouquinho mais pesado. O Governador não
esqueceu dos aposentados, tinha que mexer com eles. Está aqui o pacotinho
dos aposentados, no qual o Governo quer que eles continuem trabalhando.
O Governo reduz o salário do servidor público, pisa no servidor público e
quer que ele fique, que continue trabalhando, mesmo com toda a pressão
que está sofrendo. E para quê? Vai dar um abono de 20%, porque quer
esperar a reforma da Previdência ser aprovada, porque depois, se o servidor
se aposentar na nova fórmula, terá uma redução de 30%. O Governador dá
20% agora para que o servidor fique esperando que, quando sair a
aposentadoria, tenha uma redução de 30%. Vejam que presente
maravilhoso: você ganha 20% agora e perde 30% quando for aposentar.

Mas não poderia parar por aí, não poderíamos esquecer o ICMS, que tinha
que ser aumentado para outros produtos, para que a população pudesse
comprar menos, porque o Governo precisa de recursos e acha que,
aumentando o ICMS, vai aumentar os impostos. Mas, com a população
comprando menos, o que vai acontecer? Evidentemente, as empresas
pagarão menos impostos. E uma política completamente equivocada, que
não entendemos.

O pessoal do campo também não poderia ser esquecido. Até agora só
falamos da cidade e não poderíamos nos esquecer do campo. E aí vem o
aumento das taxas para o pessoal do transporte de produtos agrícolas no
IMA. E mais um "pacotinho" que o pessoal do campo precisava para não
ficar fora do processo.

Para encerrar, o Governador não poderia ignorar o problema da água,
precisava também pensar na água e aí mandou o projeto da COPASA.

O Governo quer fazer o que fez com a CEMIG. Aqueles que gostam de
filmes de ficção e de terror já devem ter assistido ao filme "A Hora do
Espanto". Nós vimos "A Hora do Espanto 1", no caso da CEMIG. O
Governador mandou um projeto aumentando artificialmente o preço das
ações da CEMIG e, posteriormente, colocou uma empresa prioritária como
sócia. Com isso, essa foi a única empresa grande, lucrativa, que não
conseguiu ágio, e perdemos na venda da CEMIG. Agora, com a COPASA,
iniciaremos "A Hora do Espanto II", que é exatamente a mesma coisa. O
Governo fará crescer artificialmente o valor das ações da COPASA e,
depois, criará uma empresa como sócia prioritária para iniciar a venda e,
mais uma vez, com prejuízo para o povo.

Para encerrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
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gostaríamos de dizer que esse pequeno símbolo que aqui trouxemos foi uma
forma de explicar para a população qual é o conjunto de propostas que
recebemos para votar neste último mês. O Governo fez discurso dizendo
que não mais iria mandar um grande volume de projetos. nos últimos dias,
para esta Casa. mas fomos surpreendidos, mais uma vez, no final do ano.
Restam 12 dias para que, pelo nosso Regimento. entremos no recesso. Mas
o Governador nos brindou com esse pacotão, contendo nove pacotinhos.
mexendo numa série de coisas para que nós, representantes do povo de
Minas, votemos nesses próximos 15 dias. Tudo isso com o objetivo de que
votemos de qualquer jeito, mas tenho certeza de que os Deputados e as
Deputadas de Minas não permitirão que esse pacotão. cheio de pacotinhos,
venha, mais uma vez, prejudicar e sacrificar o povo, mais uma vez sacrificar
os servidores públicos que estão trabalhando, lutando para manter a
estrutura do Estado e que não são recompensados. Esperamos poder travar
um diálogo, um debate franco e aberto sobre todas essas questões. A nossa
bancada tem dito que não somos intransigentes, que desejamos discutir.
Mas queremos discutir uma pauta mínima de propostas e de objetivos que
possamos votar para, de fato, melhorar o problema das receitas do Estado,
sem novamente sacrificar o contribuinte. Queremos uma proposta que, de
fato, reduza no custeio, nessa propaganda exagerada que o Governo faz
hoje, numa série de outros custos que poderiam ser reduzidos e nos quais o
Governo não mexe. Queremos uma reforma profunda que atinja aqueles
que, de fato, estão ganhando e ficam fora desse processo. Que não haja
mais sacrifícios para a população, para aqueles que estão em suas casas
consumindo energia elétrica, para aqueles que necessitam da água, para os
que se utilizam de seu carro e para o servidor público ao qual o Governo
vem pagando salários atrasados e parcelando o pagamento do 13° salário.

Queremos conclamar todos os Deputados e Deputadas para que esta Casa
não vote de qualquer jeito, e sim que proceda às mudanças necessárias
numa votação consciente. Queremos a defesa do contribuinte, do povo de
Minas, que já foi sacrificado com o pacote federal e não pode ser penalizado
mais uma vez pelo pacote de Minas. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos.
• Deputado Ronaldo Vasconceilos - Sr. Presidente, Sras. Deputadas. Srs.

Deputados, assessoria da Casa, ocupantes das galenas. imprensa. mais uma
vez, os mineiros assistiram a outra lamentável demonstração de parcialidade
dos juizes de futebol manonetados pelo Departamento de Árbitros da
Confederação Brasileira de Futebol, a CBF.

Não se trata. absolutamente, de uma trágica observação do torcedor que
vai se acostumando a assistir a clubes de Minas Gerais sendo eliminados na
reta final dos campeonatos nacionais.
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É, na verdade, uma constatação que vai se tomando monótona, chata.

Chega um time de Minas nas finais, lá vem a CBF escalando juizes já
preparados para impedir que os mineiros avancem na competição.

O que aconteceu com o Atlético nas finais do Campeonato Brasileiro de
Futebol não pode, jamais, ser classificado de fatalidade. Foi, na verdade,
uma ação premeditada e cientificamente bem planejada.

O Sr, Armando Marques jamais saiu do Rio de Janeiro, a não ser para
apitar jogos quando era juiz de futebol. Trata-se, talvez, de um carioca sem
escrúpulos que ainda hoje acha que a capital do Brasil é a cidade do Rio de
Janeiro.

Primeiro, a CBF, por meio do seu Departamento de Árbitros, tentou
intimidar o Atlético durante a fase de classificação, irritando os jogadores em
campo com juízes que erravam deliberadamente em circunstâncias incríveis.

Em seguida, a CBF pouco ligou quando o Atlético classificou-se para a
final, repito, para a final da Taça CONMEBOL e, numa atitude idiota, marcou
um jogo para o Mineirão exatamente no mesmo dia em que estaria o Galo
decidindo o título contra um time de futebol da Argentina.

A CONMEBOL, para cariocas e paulistas, sempre foi uma tacinha
qualquer, irrelevante, fútil, sem valor. Até que o Botafogo foi disputar a final
e, aí, a CONMEBOL virou uma Copa do Mundo. Sem valor, porque nenhum
dos seus times conseguiram chegar lá, como o Atlético chegou por três
vezes.

Talvez eles não saibam que a CONMEBOL sul-americana tem uma similar
européia, onde são disputados mais de cinco torneios anualmente, entre
clubes e seleções - UEFA, Campeões da Europa, Eurocopa etc. E que,
campeões e vices, terceiros, quartos e quintos colocados nos campeonatos
nacionais disputam taças como a nossa CONMEBOL. E nem por isso os
europeus desvalorizam, massacram, ignoram a sua disputa.

Assistimos recentemente a belos exemplos de desonestidade e
irresponsabilidade por parte de elementos da CBF, como o escândalo das
arbitragens que encontrou o Sr. Ivens Mendes para bode expiatório. Foram
fundo para investigar os crimes praticados, os comparsas do Sr. Ibsen?
Quais os cabeças das tramóias? Qual o envolvimento do Sr. Ricardo
Teixeira? Claro que não. Preferiram culpar outros dirigentes, mais frágeis.

A força da CBF e sua prepotência não tem limites. Nada acontece no
futebol brasileiro sem a sua cumplicidade. Quem não é mancomunado,
como não são os mineiros, os gaúchos, os paranaenses, os baianos e os
pemambucanos, não tem vez.

E como esquecer o escândalo envolvendo o Fluminense, eliminado do
Campeonato Brasileiro no ano passado e vergonhosamente admitido este
ano para, incompetentemente, ser novamente eliminado? Quem duvida que
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a terrível CBF não vai encontrar uma saída para o Fluminense entrar,
novamente por debaixo dos panos?

Pois essa situação melancólica ainda pode piorar. Nada indica que não
haja um esquema preparado para o Vasco da Gama ou o Palmeiras ser o
campeão brasileiro deste ano. Sem dúvida, os dois times até que estão bem.
Mas, se alguma coisa der errado com os jogadores, entram em cena duas
participações ou dois esquemas, colocando mais claramente.

Primeiro esquema: a pressão do dirigente vascaíno. Sr. Eunco Miranda,
Deputado Federal eleito pelo Rio de Janeiro. Segundo esquema: o dinheiro
da Parmalat em nome do Palmeiras.

E preciso, enfim, que o Ministro Pelé, que vem demonstrando seriedade,
coragem e determinação para mudar algumas deformações congênitas do
esporte brasileiro. tenha também uma atitude impetuosa que já se faz
necessária há muitos anos: tirar do Rio de Janeiro a sede da CBF e levá-la
para Brasilia, onde acontecem todas as grandes decisões nacionais. Por qual
motivo manter essa entidade sob as garras venenosas dos dirigentes
cariocas? Não faz sentido.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado João Leite, que conhece esse
assunto melhor que este Deputado.

O Deputado João Leite (Em aparte)* - Agradeço. Deputado Ronaldo
Vasconceilos, e concordo plenamente com a linha do discurso de V. Exa.
Esse futebol, que o nosso Pais tanto ama, que aprendeu a amar e de que
gosta, queremos apoiar, especialmente quando o senhor diz da importância
das mudanças, principalmente em relação à sua direção no Pais. E para
ontem a autonomia da COBRAF. Os árbitros não podem estar ligados à
Confederação Brasileira de Futebol, eles têm que estar num departamento
autônomo, para que não passemos, a cada ano, pelo que estamos passando
em Minas Gerais, vendo os clubes sendo prejudicados. Por isso, a proposta
do PeIé com relação à autonomia do Departamento de Árbitros e
fundamental.

A sugestão de se transformar o departamento de futebol em uma empresa
também é muito importante. Vimos há pouco tempo o Deputado Ronaldo
Vasconcelios se referindo ao dirigente do Vasco da Gama. Vice-Presidente
Eurico Miranda. que foi roubado recentemente em R$70.000.00 da renda de
um jogo do Vasco da Gama que ele levava para casa. Como é que pode
R$70.000,00 do Clube de Regatas Vasco da Gama estarem sendo levados
para casa de um dirigente? Isso é o fim. Aquele dinheiro que foi levado às
bilheterias de São Januário pelos torcedores do Vasco é transportado para a
residência de um Diretor. Por isso, é fundamental que os clubes se tomem
empresas.

Agradeço a oportunidade que o Deputado Ronaldo Vasconcelios me



372
concede e, para terminar, gostaria de falar sobre a aberração do passe livre
do jogador de futebol. Essa profissão foi reconhecida em 1975. Eu tive de
jogar 16 anos em um clube para ter o passe livre, porque, só após completar
32 anos de idade, tive a oportunidade de ter o passe livre. E realmente um
contrato quase escravagista. Dizem os dirigentes do futebol que se os
jogadores tiverem passe livre, haverá um desemprego muito grande no
futebol.

Gostaria de expor um dado, Deputado Ronaldo Vasconceilos, temos hoje,
na CBF, 7.150 contratos de jogadores de futebol profissional. Em 54%
desses contratos, os jogadores ganham menos de dois salários mínimos, e,
em 82% dos contratos, os jogadores ganham menos de cinco salários
mínimos. O que podemos esperar mais? Tem que haver uma mudança. Os
que dirigem o futebol são muito atrasados, mas eles têm que aceitar, neste
momento, um avanço, para mudarmos o que temos visto por aí repetidas
vezes. Muito obrigado.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Agradeço o aparte do Deputado João
Leite, que, na verdade, enriqueceu a nossa fala e me dá a oportunidade de
lembrar que o Sr. Ivens Mendes, que, para nós do mundo político de Minas
Gerais, é um ilustre desconhecido, preparava a sua candidatura a Deputado
Federal por Minas Gerais, arrecadando recursos financeiros das maneiras
mais excusas possíveis. Felizmente, esse esquema foi desmontado antes da
sua candidatura. Concedo a palavra ao ilustre Deputado Marcos Helênio.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - Agradeço o aparte do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, lembrando que o tema aparentemente não é de
grande relevância, por se tratar de assunto relativo ao esporte, mas todos
nós, como pariamentares, devemos nos preocupar com a imagem de Minas
Gerais e, evidentemente, com os prejuízos que o nosso Estado tem sofrido
em todos os setores, como no setor econômico, em relação ao Governo
Federal, e também no campo esportivo. Portanto, gostaria de parabenizá-lo
por seu pronunciamento, lembrando que, no que se refere ao projeto do
Pelé, seria fundamental que a sede da CBF fosse transferida para Brasília,
porque a influência do Rio de Janeiro é muito grande até hoje. -É preciso que
isso seja feito, porque, caso contrário, os nossos times continuarão lutando e
morrendo na praia. Felizmente, não foi somente o Atlético que morreu na
praia, porque o mesmo aconteceu com o Cruzeiro. Digo felizmente, porque,
como atieticano, eu não agüentava mais as críticas que estavam sendo
feitas. Não que eu esteja satisfeito com a derrota do Cruzeiro, pois
desejamos a glória do futebol de Minas.

O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Marcos Helênio, que também enriqueceu muito a nossa fala. Gostaria de
lembrar que eu falava exatamente sobre a necessidade imperiosa - eu disse
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até que estava atrasada - da mudança da sede da CBF para Brasília. Como
se trata de um assunto relacionado com o futebol, muitos podem pensar que
não tem nada a ver com a Assembléia Legislativa. No entanto, defendemos
os interesses da população de Minas Gerais e, por isso, esse assunto tem
muito a ver conosco sim, tanto é que na estrutura organizacional do Estado
existe a Secretaria Estadual dos Esportes. E bom que isso seja colocado.
porque os times de futebol do nosso Estado nos interessam e interessam
também à nossa gente. Como representantes das pessoas de Minas Gerais.
temos de discutir e batalhar esse assunto. Talvez possamos fazer uma
campanha para ajudar o Ministro Pelé na elaboração, na discussão e na
votação do seu projeto, que, conforme colocado pelo Deputado João Leite,
toma a diretoria de arbitragens autônoma em relação à CBF.

Resta também aos dirigentes mineiros adotarem uma nova filosofia de
conduta na sua maneira de administrar e defender os interesses dos seus
clubes. E uma vergonha, por exemplo, um Presidente de clube chegar à
CBF e não ser recebido por um dirigente, por um Diretor da entidade. Para
falar a verdade, se preciso for, qualquer dirigente nosso tem de chegar
chutando a porta e mostrando que mineiro não é bobo e não tem de pedir
nada. Tem de impor e ficar preparado para o que der e vier. Chega de
prepotência! Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Deputadas, jornalistas e público presente, o grave acidente ocorrido nas
instalações da Cia. Aços Especiais Itabira, no município de Timóteo, no
último sábado, causando a morte de dois metalúrgicos e queimaduras de 30

grau em um outro é prova inconteste de que a empresa falta com a verdade
quando diz que, para ela, segurança é primordial. Ora. se isso fosse sério e
verdadeiro, não precisaríamos estar aqui, fazendo uso desta Tribuna para
denunciar e cobrar das autoridades competentes todo o rigor da lei na
apuração de mais um acidente gravíssimo na aciaria dessa empresa.

Infelizmente, os fatos comprovam uma realidade bem dif&ente daquela
que a diretoria da empresa faz questão de divulgar. Somente este ano foram
registradas quatro mortes no intenor de suas instalações. Alguns pais de
família tiveram suas vidas ceifadas por negligência da empresa.

Como se não bastassem esses tristes fatos. a empresa vem reservando
aos seus funcionários constantes momentos de tensão e medo. Desde que
deu inicio ao seu processo de privatizacão. em outubro de 1992. a direção da
ACESITA também deflagrou um famigerado plano de demissões. Nos
últimos três anos reduziu seu quadro de pessoal de 8.500 empregados para
aproximadamente 4 mil. Conforme nos relata o Sindicato dos Metalúrgicos
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de Timóteo e Coronel Fabriciano - METASITA -, todos os trabalhadores da
linha de produção da empresa, sem excessão, trabalham hoje sob tensão,
pressão e ameaças de demissões.

Para a ACESITA, a dispensa de funcionários significa redução de gastos
em sua folha de pagamento. Para os empregados, a medida significa
jornada excessiva de trabalho, uma vez que são obrigados a manter o
mesmo índice de produção e, porque não dizer, a própria morte.

Em minhas constantes idas às comunidades de ACESITA e Timóteo,
sempre sou informado de que há doenças profissionais dentro da empresa,
como, por exemplo, estresse e LER (Lesão por Esforço Repetitivo).

Isso nos preocupa sobremaneira, porque percebemos que a ACESITA quer
o lucro a qualquer preço, mesmo que para isso tenha que se transformar em
fábrica de doentes profissionais.

Estamos recebendo, por intermédio do METASITA, cópia da denúncia
formulada junto à Sub delegacia Regional do Trabalho de lpatinga. Nesse
documento, o Presidente da entidade, Marinho Teixeira, confirma o que eu
disse aqui anteriormente.

A privatização da ACESITA pode ter significado aumento de produtividade
e de lucros para o Governo e para os empresários. Sabemos que a empresa
faturou, de janeiro a setembro deste ano, R$431.000.000,00, e, deste
montante, apurou-se um lucro de R$17.500.000,00.

Hoje, mais uma vez, indignado, venho a esta tribuna denunciar o
mecanismo de opressão que a empresa impõe aos seus empregados com
jornadas excessivas de trabalho, constantes cobranças por melhores índices
de produção e produtividade, aliados à baixa remuneração.

Voltando a questão do recente acidente, no nosso entender, a ACESITA
não só deve responder judicialmente pelas mortes acontecidas no interior de
suas instalações como também dar imediata e irrestrita atenção e assistência
aos familiares das vítimas. Mais que isso, é preciso que a empresa respeite
os direitos de seus empregados, dando-lhes garantia de segurança no
trabalho e, conseqüentemente, a certeza de que dali não sairão sem o seu
bem maior: a própria vida.

Gostaria, neste momento, de passar à leitura sintética de uma nota oficial.
(-Lê:)

"A ACESITA - Companhia Aços Especiais Itabira - vem, de público,
mostrar a sua indignação com a atitude do METASITA - sindicato que
formalmente representa os empregados - no recente episódio que culminou
com a morte de dois empregados da empresa."

A ACESITA, tentando se justificar, num boletim mal-feito, fala do excesso
de trabalho, da pressão das chefias, da diminuição do quadro, do número de
acidentes na empresa.
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E pasmem! O sindicato estava negociando com a ACESITA nesse período.
A ACESITA simplesmente negou o aumento de salário para os trabalhadores
- índice zero.

O comunicado do METASITA ao Sr. José Arnaldo Amorim, Subdelegado
Regional do Trabalho de Ipatinga, Minas Gerais, diz: (- Lê:)

"Senhor Subdelegado, comunicamos a Vossa Senhoria o acidente ocorrido
no dia 29111197, aproximadamente às 7:30 horas, na Cia. Aços Especiais
Itabira - ACESITA -, no equipamento Convertedor LD II, na Aciaria,
ocasionando o óbito de dois funcionários e ferimentos graves em outro.

Lamentavelmente, após a pnvatização da ACESITA, acidentes desta
natureza tomaram-se rotineiros na empresa onde vidas humanas são
ceifadas constantemente.

A redução drástica do número de funcionários nos últimos anos, bem como
o excesso de trabalho e a constante cobrança por melhores índices de
produção e produtividade, aliados à baixa remuneração, têm contribuído
sobremaneira para a ocorrência de tais eventos danosos.

O trabalhador não pode ser considerado apenas uma mera parte no elo
produtivo, e, por outro lado, a empresa tem o dever indeclinável e a
obrigação implícita concernente à segurança do trabalho de seus
empregados e de incolumidade durante a prestação de serviços,
proporcionando as condições ideais de trabalho.

O elevado número de acidentes, todavia, vem comprovar que as
condições de segurança do trabalho não são observadas e respeitadas pela
empresa ACESITA.

Por oportuno, requeremos a Vossa Senhoria a costumeira dedicação na
apuração dos fatos que ocasionaram o fatídico acidente, bem como o
empenho necessário para evitar a ocorrência de tantos outros.

No ensejo, reiteramos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Marinho da Costa Teixeira - Presidente do METASITA
Acidente : aconteceu no dia 29111/97.
Local: aciaria da Acesita, em Timóteo. a 200km de BH.	-
Saldo da tragédia: 2 mortos e uma pessoa gravemente ferida, que se

encontra em hospital, aqui em Belo Horizonte, no CTI.
Morreram no acidente: Gino Maurício Lucas, 37, e Magno Gonçalves

Heleno, 38.
Gravemente ferido: Newton Teixeira da Silva."
Gostaria. Sr. Presidente, companheiros de Plenário e galerias, de dizer que

o momento não é de ficar fazendo denúncias dessa relevância nesta Casa.
Mas os fatos são preocupantes, quando apenas é olhado o lucro de uma
empresa, passando por cima de um ser que tem no trabalho a sua fonte de
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vida.

E lamentável o que a ACESITA tem feito com os trabalhadores, não
recebendo sequer o sindicato para discutir o que é mais sagrado para ele - a
questão dos salários. Agora acontece esse acidente no interior da fábrica.
quando os operários trabalham com uma tensão medonha, o que contribui
para que haja acidentes. O último totalizou o sexto acidente com morte no
interior da fábrica, na minha cidade, na comunidade de ACESITA, na minha
querida Timóteo. Muito obrigado. Sr. Presidente, saudações a todos.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta* - O tempo é mais do que suficiente. Muito

obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, membros da imprensa, no momento em que adentrei o Plenário
desta Casa Legislativa, trazendo esta fruta, uma melancia, para fazer um
pronunciamento - que, acho, é de grande importância para nós,
principalmente para a região do Jaíba, pois vamos falar sobre a sua
comercialização e sua produção -, algumas pessoas imaginaram que o
destino dela não seria esse microfone, não seria para eu fazer o meu
pronunciamento, e que eu deveria entregá-la a algumas pessoas que
querem, de todas as formas, distorcer a verdade e fugir do diálogo.

Mas a verdade é que, coincidentemente, queremos fazer um alerta nesta
tarde, baseado num encontro que tivemos com os produtores de melancia da
região do Jaiba, do Projeto Jaíba. Hoje, tivemos a grata satisfação de
recebê-los aqui, na Casa, e eles relataram para mim e para outros
Deputados Estaduais ligados àquela região as dificuldades por que estão
passando, por acreditarem e apostarem na segunda etapa do projeto, que é
a sua comercialização. Essa segunda etapa do maior projeto de irrigação do
Pais se vê ameaçada de não ir para frente, devido às circunstâncias,
principalmente à precariedade das estradas, que dificultam o escoamento
dessa produção.

O Jaiba, já o dissemos em várias ocasiões, representa. acima de tudo, um
projeto de desenvolvimento sócio-econômico. A sua primeira etapa, que é a
parte social, já foi concluída. Hoje. mais de 23.000ha de terra estão irrigados,
e já assentamos mais de 1.700 famílias. A sua segunda etapa, que é a etapa
industrial, a etapa mais pesada, que se localiza no Município de Matias
Cardoso, passa por dificuldades, como o transporte das frutas, o escoamento
da produção, a comercialização e, principalmente, a falta de crédito por parte
dos Bancos oficiais.

Seria esse o nosso pronunciamento. Mas tivemos a oportunidade de ouvir
os comentários do nosso colega. Deputado Gilmar Machado, acerca dos
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projetos que nos foram enviados nesta semana e que ainda estão por
merecer uma atenção maior por parte dos Srs. Deputados. Os projetos estão
nas respectivas comissões e representam, acima de tudo, um esforço de
ajuste da economia mineira diante das novas perspectivas da economia
nacional.

Esta Casa já se manifestou por diversas vezes e tem sido praxe entre os
Srs. Deputados fazer uma avaliação apurada, com cuidado, com
responsabilidade, principalmente em razão do momento por que passamos.
Nunca nos furtamos à discussão dos grandes temas nesta Casa. A verdade
tem que ser dita ao povo. Não adianta mais querer tampar o sol com a
peneira. Não temos, infelizmente, uma varinha mágica para darmos ao Sr.
Governador para transformar, da noite para o dia, a economia mineira.
Estamos sentindo que Minas Gerais se esforça, a duras penas, para
acompanhar o que hoje acontece no País. E esta Casa não pode se furtar ao
compromisso de discutir com seriedade e responsabilidade os problemas
que estamos vivendo e pelos quais estamos passando.

Existe a crise. E ela só não é visível para aqueles que não querem
enxergar. Existe um chamamento muito forte da sociedade, para que ela
contribua cada vez mais. Concordamos com parte do pronunciamento do
Deputado Gilmar Machado, quando ele diz que o Governo precisa fazer uma
reflexão das suas ações e atitudes, cortando os excessos, as gorduras e
ajustando a economia mineira diante da economia nacional.

E é por tudo isso. Srs. Deputados, que não podemos nos furtar a esse
debate, a esse diálogo e esquecer os problemas sérios que afligem o nosso
Estado. Não podemos nos esquecer de que o Estado de Minas Gerais se
encontra em um nível tal que, se não forem tomadas medidas sérias,
corremos o risco de ficar como outros Estados, que gastam mais de 100% do
que arrecadam com a folha de pagamentos. Não podemos fechar os nossos
olhos à crise, fazendo ouvidos de mercador diante do momento imperativo
de responsabilidade. Muitos Deputados que estão dando sustentação ao
Governo já disseram em alto e bom som que estão dispostos a ficar nessas
cadeiras e a passar o Natal e o Ano Novo discutindo os problemas de Minas
Gerais. O nosso recesso não começa no dia 15. Começa. sim, a nossa
responsabilidade, a grave responsabilidade de todos nós, principalmente de
Deputados como nós, que representamos as áreas mais pobres e
socialmente mais desamparadas, que são o Norte de Minas e o
Jequitinhonha. Não podemos nos esquecer dos clamores dos produtores da
Jaíba, no Norte de Minas. E esse fruto, para nós, tem uma importância muito
significativa. Ele representa o esforço do norte-mineiro. Ele representa,
acima de tudo, o acreditar do bravo sertanejo. Se para outras pessoas essa
fruta tem outro interesse, para nós ela significa o esforço e o suor do Norte
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de Minas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 2 minutos são

suficientes para chamar a atenção de toda a Casa e, através do canal 40,
advertir toda a sociedade mineira para o fato de que amanhã tentarão
aprovar no Congresso Nacional o assassinato em massa. Os Estados Unidos
faziam 150 mil abortos por ano antes da aprovação da lei que regulamenta o
assunto. Depois da aprovação, esse número pulou para 1.500.000.

Então, estamos chamando a atenção de todos para esse fato e solicitando
o empenho de todos os parlamentares desta Casa. Estamos fazendo a
relação de todos os Deputados mineiros e iremos acompanhar, juntamente
com a sociedade, quais Deputados votam a favor da vida e quais votam
contra. Conforme pesquisa do jornal 'O Tempo". ampla maioria da
população de Belo Horizonte é contrária à aprovação desse projeto de lei.
Assim, pedimos que todos os parlamentares se mobilizem também. Já colhi,
nesta Casa, mais de 60 assinaturas de parlamentares, enviando moção de
repúdio ao projeto, que tinha passado na Comissão de Constituição e Justiça
do Congresso Nacional. Que cada Deputado se mobilize para impedir que
essa prática absurda e covarde seja aprovada no Congresso Nacional. Essa
matéria vai ser votada amanhã, no Plenário do Congresso. Então, essa é a
advertência. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte. a Presidência

passa à 21 Parte da reunião, com a l a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
- A Presidência procede à designação de Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 48197. A referida
designação foi publicada na edição de 4112/97.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que a Mesa da Assembléia, na reunião

do dia 25111197. proferiu a seguinte decisão. (- Lê:)
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"DECISÃO DA MESA
A Mesa da Assembléia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 74 do

Regimento Interno e considerando:
o recebimento de solicitação para que sejam abertas as atas das reuniões

secretas realizadas na Assembléia em abril de 1964;
a necessidade de se conferir aplicabilidade ao § 8 0 do art. 40 do Regimento

Interno, por meio da definição dos procedimentos a serem adotados para
viabilizar o acesso aos documentos produzidos antes da vigência do atual
Regimento, classificados como secretos;

o disposto no art. 23 da Lei Federal ri° 8.159, de 811/91, o qual dispõe
sobre a categoria dos documentos públicos sigilosos e o acesso a eles.

decide constituir Grupo Parlamentar, composto pelos Deputados Alberto
Pinto Coelho (PPB). Ermano Batista (PSDB), Geraldo Rezende (PMDB),
Gilmar Machado (PT) e Sebastião Navarro Vieira (PFL), sob a coordenação
do Deputado Geraldo Rezende, 3 0-Vice-Presidente, com as seguintes
atribuições:

1 - conhecer das solicitações de acesso a documentos sigilosos com prazo
de restrição vencido, nos termos do disposto no § 8 0 do art. 40 do Regimento
Interno, e sobre elas emitir parecer, para posterior decisão do Plenário,
devendo, no parecer, se for o caso, pronunciar-se sobre a necessidade de
convocação de pessoa citada nos documentos ou seus herdeiros, para a
devida autorização, tendo em vista risco para a inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem da pessoa citada;

2 - proceder ao levantamento periódico dos documentos classificados
como secretos com prazo de restrição vencido, nos termos do dispositivo
citado, e propor ao Plenário a sua desclassificação e a conseqüente
liberação para consulta pública.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - lvo José - Maria OUvia."
- Vem à Mesa:

ACORDO DE LIDERANÇAS	-
Os Deputados que este subscrevem, membros do Colégio de Líderes,

deliberam acatar a solicitação do Governador do Estado para que o Projeto
de Lei n° 1 .550/97, que dispõe sobre a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA-MG - tramite em regime de urgência.

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 1997.
Ivair Nogueira - Sebastião Helvécio - Ajalmar Silva - Mauri Torres - Wilson

Pires.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças e determina o seu
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cumprimento.

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente.
- Vem à Mesa:

ACORDO DE LIDERANÇAS
Os Deputados abaixo assinados, membros do Colégio de Líderes,

deliberam requerer tramitarão em regime de urgência para o Projeto de Lei
no 1 .547/97, que estabelece condições para o transporte e a comercialização
de carne e de produto de origem animal.

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 1997.
Ivair Nogueira - Sebastião Helvécio - Ajalmar Silva - Maun Torres - Wilson

Pires.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças e determina o seu
cumprimento.

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente.

Leitura de Comunicações
A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação, na 21
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n° 1.319/97, do Deputado Álvaro
Antônio; 1.327197, do Deputado Ambrósio Pinto; 1.356/97, do Deputado
Anderson Adauto; 1 .375/97, do Deputado Arnaldo Canarinho; 1 .361/97, do
Deputado Bilac Pinto; 1.115197, do Deputado Ermano Batista; 1.310 e
1.370/97, do Deputado Geraldo Rezende; 1.411/97, do Deputado Gilmar
Machado; 1.351197. do Deputado Ivair Nogueira; 1.368/97, do Deputado lvo
José; 1.355/97, do Deputado José Bonifácio; 1.318197. do Deputado Miguel
Martini; 1.413/97, do Deputado Olinto Godinho; 1.352/97, do Deputado
Péricles Ferreira; 1 .359/97, do Deputado Paulo Schettíno; 1 .366/97, do
Deputado Ronaldo Vasconcellos; 1.382197. do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, e 1.371/97, do Deputado Wanderley Ávila (Ciente. Publique-se.); e
pelo Grupo Parlamentar Constituído para Proceder a -uma Análise
Abrangente e Sistêmica das Proposições Relativas ao Tribunal de Contas do
Estado, em Tramitação na Assembléia Legislativa - conclusão dos trabalhos
e encaminhamento do relatório final (Ciente. Publique-se.) O teor do relatório
lido é o seguinte:

RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DO GRUPO PARLAMENTAR
CONSTITUÍDO PARA PROCEDER A UMA ANÁLISE ABRANGENTE E

SISTÉMICA DAS PROPOSIÇÕES RELATIVAS AO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO, EM TRAMITAÇÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

1 - Aspectos Preliminares
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A Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com
fundamento em atribuições a ela conferidas no Regimento Interno da Casa,
decidiu, em 13/11/97, constituir Grupo Parlamentar, integrado por
representantes de todas as bancadas com assento na Assembléia, com o
objetivo de proceder a uma análise abrangente e sistêmica das proposições
relativas ao Tribunal de Contas do Estado em tramitação no parlamento
mineiro.

Existem, atualmente, em tramitação nesta Casa três proposições relativas
ao Tribunal de Contas: a Proposta de Emenda à Constituição n° 31/97, o
Projeto Complementar n o 22/97 e o Projeto de Lei n° 1.026196. Cada uma
dessas proposições será abordada em separado, para que se tenha a
compreensão de suas peculiaridades. A seguir serão apontadas algumas
relações existentes entre as matérias nelas constantes. Finalmente,
apresentaremos sugestões para o encaminhamento das questões relativas
ao Tribunal de Contas.

2 - A Proposta de Emenda à Constituição n° 31/97
Recebida no Plenário da Casa em 25/2/97 e publicada no "Diário do

Legislativo" de 2712, a Proposta de Emenda à Constituição n o 3197 tem como
primeiro signatário o Deputado Ermano Batista e visa, na sua forma original,
a dar nova redação aos arts. 77, 78 e 79 da Constituição Estadual, que
tratam da composição do Tribunal de Contas do Estado.

Ao proporem a modificação do art. 77 da Carta mineira, os autores da
referida proposta pretendem criar sete cargos de Conselheiro Adjunto, a
serem providos à medida que se dê a vacância dos cargos de Auditor
existentes. Fundamentam os autores a sua iniciativa no fato de terem sido
declarados inconstitucionais os dispositivos da Carta mineira que
regulamentavam a indicação dos Auditores, daí decorrendo a necessidade
de que sejam encontrados mecanismos para que não se veja prejudicado o
andamento dos trabalhos do Tribunal.

A Comissão Especial criada para proceder ao exame da proposição,
acatando requerimento apresentado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão,
solicitou à Consultoria da Casa a elaboração de instrução acerca da matéria,
nos termos do art. 157 do Regimento Interno então em vigor.

A Instrução n° 1, elaborada na Área de Consultoria Temática, com
fundamento em consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
aponta a impossibilidade de se aumentar o número de Conselheiros dos
Tribunais de Contas Estaduais, dado o disposto no parágrafo único do art. 75
da Constituição da República.

Em novo parecer - alterando o seu parecer original - o Deputado Irani
Barbosa acatou sugestão de substitutivo do Deputado José Militão,
apresentado durante a discussão da proposição. Surgiu então o Substitutivo
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n° i, que modificou radicalmente a proposta original, incorporando também
alguns aspectos sugeridos pela Deputada Maria José Haueisen, no que se
refere aos Auditores.

O Substitutivo n° 1 apresenta, em síntese, os seguintes pontos de atenção:
a) propõe a criação de um Conselho Estadual de Contas dos Municípios,

constituído por sete Conselheiros, vinculado ao Tribunal de Contas do
Estado;

b) altera os dispositivos relativos ao provimento do cargo de Auditor,
adequando-os à decisão do STF, que considerou inconstitucional a
inexistência de concurso público para a escolha do ocupante desse cargo;

c) fixa regras para a escolha dos Conselheiros do Conselho de Contas.
O parecer do relator, que opinou pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 31197 na forma do Substitutivo n° 1, foi aprovado na
Comissão Especial, com voto contrário do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
e a matéria encontra-se pronta para a votação em 1 1 turno, no Plenário.

A mencionada proposta teve, ainda, amplo acompanhamento pela
imprensa, que, quase sempre, manifestou-se de forma desfavorável à sua
aprovação. Várias matérias questionaram, primeiramente, a
constitucionalidade da criação do cargo de Conselheiro Adjunto e,
posteriormente, a criação do Conselho de Contas dos Municípios.

Dada essa ampla repercussão, a Presidência da Assembléia Legislativa
julgou prudente submeter a questão ao exame do Prof. Raul Machado Horta,
especialmente no que se refere à constitucionalidade da criação de um
Conselho de Contas dos Municípios e a sua vinculação ao Tribunal de
Contas do Estado.

Em seu parecer, o ilustre jurisconsulto conclui que: "A criação do Conselho
Estadual de Contas Municipais configura competência do Estado, no
exercício constitucional de suas competências ou poderes reservados pela
Constituição Federal", sendo, portanto. em suas linhas gerais, constitucional
a matéria. Entretanto, o Prof. Machado Horta alerta para o fato de que o
Conselho de Contas deve ser um órgão dotado de completa autonomia
funcional, devendo ter "quadro próprio de pessoal", não podendo, assim.
estar vinculado ao Tribunal de Contas ora existente. Considera, ainda,
inconstitucional a introdução de requisito novo, que não integra o rol dos
exigidos pela Constituição Federal, para que seja escolhido Conselheiro do
novo órgão.

Essa é, em síntese, a situação da Proposta de Emenda à Constituição n°
31/97.

3 - O Projeto de Lei Complementar n° 22197
De autoria do Tribunal de Contas, por seu Presidente, a proposição foi

recebida nesta Casa em 714197 e publicada no "Diário do Legislativo" de
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914197. tendo sido distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Posteriormente, em razão de requerimento do Deputado
Marcos Helênio, aprovado no Plenário, foi a matéria distribuída também à
Comissão de Administração Pública.

Em sua forma original, a proposição visa a alterar a redação do parágrafo
único do art. 50 da Lei Complementar n° 33, de 2816194, que dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas do Estado, de forma a permitir a
instalação de uma Inspetoria Regional do Tribunal de Contas em cada uma
das 25 regiões administrativas do Estado, instituídas pela Lei n o 11.962, de
30110/95. Posteriormente, por meio de correspondência encaminhada a esta
Casa e publicada em 3018197, o Presidente do Tribunal de Contas sugere a
introdução de significativas alterações no projeto original, para que seja
reduzido a três o número de Auditores, tendo em vista o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 1067-1-1VIG e a conseqüente suspensão da
eficácia do art. 79 da Carta mineira. Para os cargos remanescentes de
Auditor serão nomeados os que lograrem aprovação em concurso público de
provas e títulos, e a realização do concurso somente se dará, é óbvio, após a
vacância desses cargos (vitalícios), atualmente providos na forma vigente no
período que antecedeu a Constituição de 1988.

O Projeto de Lei Complementar n° 22197 não foi ainda analisado por
nenhuma das comissões a que foi distribuído.

5 - O Projeto de Lei n° 1.026196
Também de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por

meio de seu Presidente. o projeto citado "dispõe sobre a estruturação do
Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas e dá
outras providências". Recebido em 19111196 e publicado em 21111196. o
projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Na sua forma original, a proposição apresenta os seguintes pontos de
atenção:

a) estabelece mecanismos para a evolução do servidor na carreira, por
meio de progressão e promoção:

b) transforma quatro cargos no quadro de provimento em comissão:
c) estabelece, mediante transformação de cargos, nova sistemática para o

provimento dos cargos de Técnico de Controle Externo 1, para que se tenha,
ao final do processo:

• 137 bacharéis em Direito;
141 em Administração de Empresas:
83 em Engenharia;
55 em Ciências Econômicas:
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d) cria um cargo de Diretor de Informática e um cargo de Diretor da Escola

de Contas, além de três cargos de Diretor Adjunto de Informática, todos de
provimento em comissão e de recrutamento amplo.

e) transforma um número não explicitado de cargos do Quadro Especial
em cargos de Técnico de Controle Externo 1, à medida que vagarem.

Posteriormente, o Presidente do Tribunal de Contas, em 1913197,
encaminhou a esta Casa ofício em que solicitava a alteração do projeto em
vários pontos, especificando, ainda, o quantitativo de cargos existentes no
Tribunal e seus símbolos de vencimento.

A Comissão de Constituição e Justiça, restringindo-se aos aspectos
preliminares da proposição, concluiu, em 319197, pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade da matéria em sua forma original.

A Comissão de Administração Pública, após vários contatos efetuados
entre técnicos da Casa e do TCMG, preparou o Substitutivo n° 1 ao projeto,
que integra parecer do Deputado Arnaldo Penna, já assinado, porém não
lido, pois a mencionada Comissão ainda não se reuniu para examinar a
matéria, em virtude de requerimento do Deputado Wanderley Avila, em que
solicitou ampla discussão sobre o tema, com a conseqüente interrupção da
tramitação do processo.

De acordo com o Substitutivo n° 1, que resultou de entendimento com o
Tribunal de Contas, deverão ser criados 129 cargos de provimento efetivo e
22 cargos de provimento em comissão, além de serem adotadas diversas
outras providências para o aprimoramento da proposição.

5 - Relação entre as matérias
Parece-nos claro o fato de que a tramitação do Projeto de Lei

Complementar n° 22197 e do Projeto de Lei n° 1.026/96 depende da
apreciação da Proposta de Emenda à Constituição n° 31/97, pois a definição
da situação desta última proposição tem implicações diretas sobre as duas
primeiras.

Em caso de rejeição da Proposta de Emenda à Constituição n° 31197, tanto
o Projeto de Lei Complementar n° 22197 quanto o Projeto de Lei n° 1.026196
podem ser discutidos de forma autónoma. As questões pendentes deverão
constituir matéria de exame quanto ao seu mérito.

Em caso de aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 31197 na
forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão Especial, podemos
apontar, de início, as seguintes conseqüências para as outras duas
proposições:

em relação ao Projeto de Lei Complementar n° 22197, tomar-se-ia
inconstitucional a alteração do número de Auditores, pois a nova redação
que se pretende dar ao art. 79 da Carta mineira, no Substitutivo n° 1,
menciona explicitamente que estes são sete;
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• em relação ao Projeto de Lei n° i .026/96, pode-se considerar que tanto a
criação de 151 cargos no Tribunal de Contas do Estado quanto a
transformação de um grande número de outros se tomariam desnecessárias.
Nesse caso, melhor seria a extinção de vários cargos no Tribuna!, para que
fosse criada, mediante lei especifica, a estrutura própria do Conselho, sem
que se onerassem em demasia os cofres públicos.

6 - Conclusão
Em face do que foi exposto. sugerimos as seguintes providências:
a) A Proposta de Emenda à Constituição n° 31/97 deve ser apreciada e

votada antes dos demais projetos, para que se possa, a seguir, definir com
mais clareza o conteúdo das outras duas proposições. Assim. sugerimos a
suspensão da tramitação do Projeto de Lei Complementar n° 22/97 e do
Projeto de Lei n° 1.026/96. até que seja votada a Proposta de Emenda à
Constituição n° 31197.

b) Dados os problemas ainda existentes na Proposta de Emenda à
Constituição n° 31197. levantados no parecer do ilustre Prof. Raul Machado
Horta, e para que a iniciativa não venha a ter sua constitucionalidade
questionada. especialmente no que se refere à vinculação entre o Conselho
e o Tribunal de Contas, sugerimos a sua retirada de tramitação e a imediata
apresentação de nova proposição, para o que apresentamos a sugestão
anexa.

Belo Horizonte, de novembro de 1997.
Dílzon Meio (coordenador) - Roberto Amaral - Ermano Batista - Miguel

Martini - Ronaldo Vasconcellos - Bilac Pinto - Marco Régis - Ivair Nogueira -
Antônio Júlio - Dinis Pinheiro - Alberto Pinto Coelho.

Questão de Ordem
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, só quero questionar esses

Acordos de Lideranças que foram feitos para votar em regime de urgência
dois projetos do Governo, lembrando que o Líder da Bancada do PT não
participou deles e nem foi convidado para tal.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que no
Acordo de Lideranças precisa constar a maioria dos Lideres portanto, os
pré-requisitos exigidos pelo Regimento Interno estão atendidos.

O Deputado Marcos Helênio - Pelo menos. Sr. Presidente, por uma
questão até de ética, o Líder deveria ser comunicado. Se ele quer participar
ou não é uma outra questão. Se todos os Acordos de Lideranças são feitos
considerando-se apenas o aspecto regimental. a ética vai para o brejo.

O Sr. Presidente - A Presidência quer retificar a informação que passou.
dizendo que o Regimento Interno exige 213 e que tivemos mais de 213 das
assinaturas, mas solicita que fiquem registradas as palavras do Deputado
Marcos Helênio.
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Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Péricles Ferreira e outros,
solicitando seja marcada reunião especial para o dia 24/2/98, com o
propósito de homenagear o jornal "Hoje em Dia" pelo transcurso do seu 100
aniversário de fundação. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo Nascimento,

solicitando audiência da Comissão de Defesa do Consumidor, para emitir
parecer sobre o Projeto de Lei n o i .176/97, do Deputado João Batista de
Oliveira, que proíbe a cobrança de taxas, mensalidades e contribuições nas
escolas da rede estadual e dá outras providências. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento cio Deputado Geraldo Nascimento, solicitando audiência da
Comissão de Defesa do Consumidor, para emitir parecer sobre o Projeto de
Lei n° 1.203197, da Deputada Maria José Haueisen, que institui o Fundo
Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar e de Viabilização de
Assentamentos Agrários no Estado de Minas Gerais - Fomentar-Terra - e dá
outras providências. Em votação, o requerimento. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando audiência da
Comissão de Defesa do Consumidor, para emitir parecer sobre o Projeto de
Lei n° 1.266197, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dispõe sobre a
proteção do contribuinte, cria o Código de Defesa do Contribuinte do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Ermano Batista e outros, solicitando a retirada
de tramitação da Proposta de Emenda à Constituição n o 31197, do Deputado
Ermano Batista e outros. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se

Requerimento da Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Proceder
a Estudos Que Criem Instrumentos Políticos Que Garantam ao Mutuário
Receber a Casa Própria Adquirida através de Financiamentos Feitos
Diretamente com as Construtoras e, ao Mesmo Tempo, Apresentar
Sugestões Que Possibilitem ao Governo Federal Encontrar os Mecanismos
de Fiscalização de Tais Financiamentos, a qual, apoiada pelo Colégio de
Líderes, solicita a prorrogação do prazo de seu funcionamento por mais 30
dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n° 2.336/97. do Deputado Olínto Godinho, solicitando
informações ao Governador do Estado a respeito das obras incluídas no
orçamento anual de 1996 e 1997. resultantes das propostas pnonzadas nas
audiências públicas regionais de 1995 e 1996. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado o Requerimento n° 2.336/97 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-
se.

Requerimento n° 2.347197, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, em que
pede informações ao IEF acerca dos critérios utilizados para emissão de
multas e fiscalização no Município de Passa-Tempo, bem como das
atividades fiscalizadas. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.354/97. da Comissão de Agropecuparia. pedindo
informações ao Secretário da Fazenda sobre irregularidades ocorridas nas
operações de compra e venda de milho por produtores rurais nas regiões do
Triângulo mineiro e do Alto Paranaíba. A Mesa da Assembleia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Oficie-se.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estaremos entrando em fase

de votação de projetos extremamente complexos e importantes, e algumas
emendas ainda serão apresentadas. Como V. Exa. pode verificar, de plano,
não existe "quorum" para o prosseguimento da reunião, razão pela qual
pedimos seu encerramento.

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

"quorum para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 4. às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.250197

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em epígrafe
pretende determinar a publicidade de documentos relativos a inquéritos
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policiais a partir do quinto ano de sua conclusão.

Após ter sido publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice a sua tramitação.

De acordo com o que prescreve o Regimento Interno, vem, agora, o
projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição pretende que qualquer cidadão possa ter acesso às peças

que integram inquéritos de natureza policial, passados cinco anos de sua
conclusão.

Como a publicidade é da natureza dos atos processuais penais, e o
inquérito é um dos momentos dessa seqüência de atos jurisdicionais que
concretizam o "jus puniendi' do Estado, nada há que, do ponto de vista do
mérito, obste a pretensão do documento legislativo em pauta.

Conclusão
À vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.250197

em sua forma original.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1997.
João Leite, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Durval Angelo -

Ivair Nogueira - Miguel Martini.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.380/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo instituir a obrigatoriedade da publicação de listas de veículos
furtados, roubados ou desaparecidos que forem localizados pelos órgãos de
segurança do Estado.

Publicado em 1819197, foi o projeto distribuído a esta Comissão para ser
submetido a exame preliminar quanto aos aspectos de jundicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V.
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela, além de instituir a obrigatoriedade da .publicação de

listas de veículos furtados, roubados ou desaparecidos que forem localizados
pelos órgãos de segurança do Estado, dispõe que a relação mensal,
elaborada até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua localização, será
encaminhada obrigatoriamente aos órgãos de imprensa, afixada em todas as
repartições policiais do Estado e divulgada pela Internet.

Transcorridos três anos de sua recuperação, o veículo que não for
resgatado por seu legítimo dono poderá ser leiloado pelo Estado, esgotadas
as providências para a localização do proprietário.

0 art. 37 da Constituição Federal estabelece que a "administração pública
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direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade..

Além dos aspectos de natureza material salientados, outro ponto que
merece a nossa atenção é aquele referente à competência para a iniciativa
desse tipo de projeto. A Constituição mineira permite ao parlamentar iniciar o
processo legislativo, porque a matéria não se encontra entre aquelas
relacionadas no inciso III do art. 66 da referida Carta.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela jundicidade, pela constitucional idade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.380197.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Gilmar Machado. relator - Ivair Nogueira -

Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.380/97

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Arnaldo Penna, tem como objetivo
tomar obrigatória a publicação mensal da relação de veículos furtados,
roubados ou desaparecidos e dar outras providências.

Publicado em 1819197, foi o projeto distribuído preliminarmente à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 195. c/c o art. 103. V, "c', do
Regimento interno, vem a matéria a esta Comissão para apreciação quanto
ao mérito.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo não só beneficiar o proprietário

de veículo desaparecido como também tomar mais transparentes as ações
das autoridades policiais encarregadas de sua guarda e recuperação.

A divulgação da relação dos veículos recuperados permitirá aos
proprietários o seu recebimento mais rápido e reduzirá os--ônus do seu

c

	

	acautelamento. Evitar-se-á, ainda, com tal medida eventual desgaste do
bem em virtude da ação do tempo.

E
	A publicação da data da recuperação do veículo (art. 1 0) é de grande

a)

	

	importância para o seu proprietário, especialmente pelo fato de poder ser
utilizada como prova em caso de eventuais contestações relativas a multas

o
	de trânsito lançadas durante o seu desaparecimento.
.4 Finalmente, não há dúvida de que a providência consignada no projeto em

discussão reduzirá os elevados gastos do Estado. que tem de manter
vigilância permanente em áreas enormes, para proteger esses bens
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pertencentes a terceiros.

Em face de todos esses fatos, não há como deixar de acolher o projeto em
tela, que, com certeza, proporcionará aos cidadãos relevantes benefícios.

Por sugestão da Deputada Mana José Haueisen, entendemos por bem
acrescentar na conclusão do nosso parecer, a Emenda n° 1, com o objetivo
de manter o mesmo tratamento de repartição de receita previsto tanto para o
IPVA quanto para a aplicação de multas de trânsito.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.380/97 acrescido da Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Acrescentem-se ao art. 3 0 os seguintes parágrafos:
"Art. 3°- ......
§ 1 0 - O produto do leilão de que trata este artigo será dividido em partes

iguais, entre o Estado e o município de emplacamento do veículo.
§ 20 - Quando o veículo houver sido emplacado em outro Estado, ou não

for possível identificar o local do emplacamento, o produto do leilão de que
trata o 'caput' será dividido em partes iguais, entre o Estado e o município
onde houver ocorrido a apreensão do veículo.'

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Antônio Andrade, relator - João Leite -

Ambrósio Pinto.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.380/97

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Arnaldo Penna, tem como
objetivo instituir a obrigatoriedade da publicação de lista dos veículos
furtados, roubados ou desaparecidos que forem localizados pelos órgãos de
segurança do Estado.

Publicada em 18/9/97, foi a proposição distribuída à Comissão de Defesa
do Consumidor, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria.

Por força de requerimento aprovado em Plenário, o projeto em estudo foi
encaminhado à Comissão de Defesa do Consumidor, que opinou pela
aprovação da proposição com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Agora, para atender ao que dispõe o Regimento Interno, vem o projeto a
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em epígrafe objetiva não só tomar mais transparentes as

ações das autoridades policiais envolvidas na recuperação r e na guarda de
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veículos furtados e recuperados, como também facilitar a situação dos seus
proprietários.

Apesar do reconhecido êxito do trabalho desenvolvido pela polícia mineira
na recuperação desses veículos, muitas vezes os seus proprietários, vítimas
do furto, sequer têm notícia desse fato. Assim sendo. com a divulgação da
lista de que trata o projeto, essa situação poderá ser alterada. e os atos da
administração pública, neste caso, poderão ser fiscalizados de forma mais
efetiva, evitando-se eventuais desvios.

A aprovação da matéria em análise representará para o erário público uma
considerável economia, já que desonerará a guarda de veículos furtados, o
que demanda vigilância permanente por parte das autoridades.

Quanto à emenda apresentada na Comissão de Constituição e Justiça, não
temos nada a lhe opor, uma vez que os seus propósitos são justos e
guardam consonância com os critérios de repartição de receita tributária
previstos tanto para o IPVA quanto para as multas de trânsito.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 10 turno, do Projeto

de Lei n° 1.380197 com a Emenda n° 1. da Comissão de Defesa do
Consumidor.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1997.
João Leite, Presidente - Miguel Martini, relator - Ivair Nogueira - João

Batista de Oliveira - Durval Ángelo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.393197

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito para. no Prazo de 120
Dias, Apurar Diversas Denuncias Que Envolvem o Sistema Penitenciário do
Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo dispor sobre o
transporte de preso provisório ou condenado.

Após o parecer pela juridicidade, pela constituciona[idade e pela legalidade
da proposição, emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, foi a
proposição encaminhada, nos termos regimentais, a esta Comissão para
análise quanto ao mérito.

Fundamentação
Conforme avaliação da Comissão autora da proposição. a inexistência de

ordenamentos legais quanto ao transporte prisional no Estado tem gerado
inúmeros problemas que vêm prejudicando o funcionamento do sistema
penitenciário estadual. A falta de transporte impede. muitas vezes, a
transferência de um preso para penitenciárias, o que o obriga a continuar
cumprindo pena em locais impróprios, como cadeias e carceragens de
delegacias. A assistência médico-hospitalar aos detentos também fica
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bastante prejudicada pela falta de transporte adequado, ficando o preso na
dependência de auxílio da Polícia Militar para ser atendido.

Por outro lado, observa-se que há uma lacuna normativa quanto à
responsabilidade dos órgãos de segurança pública no transporte prisional.
Reveste-se, assim, de grande importância a definição dessas competências.

Considerando, no entanto, que as normas internacionais e nacionais
referentes à matéria recomendam que a guarda de presos seja efetuada por
agentes desarmados, apresentamos emenda ao projeto de lei, a qual atribui
à Secretaria da Justiça essa competência, cabendo à Polícia Militar a escolta
nos casos específicos.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.393197

com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
Art. 1 0 - Compete à Secretaria de Estado da Justiça o transporte de preso

provisório ou condenado, nas hipóteses legais de transferência ou saída do
estabelecimento penal.

Parágrafo único - A Polícia Militar oferecerá escolta ao transporte prisional
quando a segurança assim o exigir.".

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Ângelo, relator - Miguel Martini - lvair

Nogueira - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.396197

Comissão de Direitos Humanos
O projeto de lei em epígrafe, da Comissão Parlamentar de Inquérito para

Apurar Diversas Denúncias Que Envolvem o Sistema Penitenciário do
Estado, tem por objetivo estabelecer diretrizes para o sistema penitenciário
do Estado e dar outras providências.

Após o parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade, emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Conforme apurou a CPI autora da proposição. o sistema penitenciário

mineiro vive um momento caótico, devido aos inúmeros problemas e
irregularidades nele observados, entre os quais podem ser citados o
constante desrespeito aos direitos dos presos, a falta de formação dos
agentes, o envolvimento de policiais civis na guarda e na custódia de
detentos, a prática da tortura e a falta de participação e controle da
sociedade sobre os estabelecimentos penais.
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Aliada a essas questões, observou-se uma grave omissão do Estado no
exercício de suas competências legais e constitucionais referentes ao
tratamento prisional, especialmente quanto ao estabelecimento de uma
política que oriente a ação dos agentes públicos no cumprimento do
ordenamento jurídico vigente.

A proposição em exame objetiva, dessa forma, suprir essa lacuna,
definindo parâmetros e diretrizes para a ação do Estado no tratamento e na
recuperação da população carcerária sob sua custódia. Assim, assegura ao
detento tratamento digno e humanitário; reafirma os seus direitos: estabelece
como dever do Estado oferecer-lhe condições para sua readaptação à vida
em sociedade e torna obrigatória a inclusão da matéria Direitos Humanos em
cursos de formação de policiais e agentes penitenciários. Além de incentivar
a implementação dos conselhos comunitários previstos na Lei n° 11.404, de
2611197, e a aplicação de penas alternativas, a proposição veda à Polícia
Judiciária o desenvolvimento de qualquer atividade concernente à guarda e
à vigilância de presos.

Entendemos que, se seguidos esses parâmetros. o sistema prisional
mineiro estará dando um grande passo para a eliminação das mazelas e dos
vícios nele encontrados pela CPI. que dá, com essa iniciativa, a sua
contribuição para o aperfeiçoamento da ação da justiça e para o respeito aos
direitos humanos em nosso Estado.

Considerando a necessidade de se aperfeiçoar o projeto de lei e adequá-lo
às diretrizes contidas no Programa Nacional de Direitos Humanos,
apresentamos as Emendas n°s 1 a 5.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.396197

com as Emendas n os 1 a 5, a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - ........
Parágrafo único - É obrigatória a inclusão de matéria especifica de Direitos

Humanos nos cursos da Academia de Policia da Secretaria .de Estado da
Segurança Pública, nos cursos de formação de agentes e pessoal
penitenciário da Secretaria de Estado da Justiça e nos cursos da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 6 11 a seguinte redação:
"Art. 60 - O encarceramento de presos provisórios e condenados dar-se-á,

preferencialmente, em estabelecimento penal de pequeno porte destinado a
receber detentos residentes no próprio município em que se encontra
instalado.
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§ 1 0 - É vedada a construção de estabelecimento penal de qualquer

natureza com capacidade para mais de 170 (cento e setenta) detentos.
§ 20 - É vedada a instalação de estabelecimento penal com capacidade

superior à média atual de detentos apresentada pelo município.
§ 30 - A instalação de estabelecimento penal será precedida de parecer

emitido pelo Ministério Público, que opinará sobre sua localização,
capacidade, necessidade e adequação às regras para o tratamento prisional
de acordo com as normas em vigor.".

EMENDA N°3
Acrescente-se ao art. 1 0 o seguinte parágrafo:
"Art. 1°- .........
§ - É direito do preso cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao

domicílio de sua família.".
EMENDA N°4

Acrescente-se onde convier:
"Art...... Em cada estabelecimento penal será instituído o colegiado penal,

órgão auxiliar na administração da instituição penal, garantida a participação,
em sua composição, de representantes da comunidade, do Ministério
Público, da Defensoria Pública, de entidades civis de apoio ao detento, da
comunidade e de familiares dos presos, com a finalidade de auxiliar,
acompanhar e fiscalizar o seu funcionamento.".

EMENDA N°5
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 190 dias.".
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Angelo, relator - Miguel Martini - lvair

Nogueira - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.397197

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito para. no Prazo de 120
Dias, Apurar Diversas Denúncias Que Envolvem o Sistema Penitenciário do
Estado, o projeto de lei em epígrafe dá nova denominação à Secretaria de
Estado da Justiça, altera dispositivo da Lei n° 9.516. de 30112187. e dá outras
providências.

Publicada em 2019197, a matéria foi submetida a regime de urgência, em
virtude de requerimento do Deputado João Leite aprovado em reunião
plenária do dia 27/9/97.

Na Comissão de Constituição e Justiça, a proposição recebeu parecer pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade.

Agora, incumbe-nos apreciar o projeto sob o prisma da conveniência e da
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oportunidade.
Fundamentação

O projeto em referência transforma a Secretaria de Estado da Justiça em
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos e cria no mesmo
órgão a Superintendência de Direitos Humanos e um cargo de
Superintendente. De outra parte, a proposição outorga à Secretaria em
questão competência para elaborar e executar o Programa Estadual de
Direitos Humanos, que deverá ser financiado por um fundo próprio. a ser
criado em lei específica.

Entendemos acertada a providência do legislador estadual de delimitar um
espaço na máquina estatal para o tratamento especializado do tema
pertinente aos direitos humanos. Como foi bem frisado na justificação do
projeto. "a participação do poder público é fundamental para se assegurar a
efetivação dos direitos referentes à vida, à alimentação, à educação. à
profissionalização, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e
comunitária, enfim, de todos os direitos e garantias expressos na
Constituição da República".

Por outro lado, observamos que o projeto propõe a criação de uma
estrutura administrativa bastante enxuta para o desenvolvimento das novas
atividades, o que condiz com a orientação atual de racionalização da
estrutura orgânica da administração pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.397/97.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1997.
Leonídio Bouças. Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna -

Marcos Helênio - Antônio Andrade - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.398/97

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito para. no Prazo de 120
Dias. Apurar Diversas Denuncias Que Envolvem o Sistema Penitenciário do
Estado. o Projeto de Lei n° 1.398/97 altera a Lei n° 11.660. de 2112/94. que
reorganiza o Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP - e dá outras
providências.

A proposição foi distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e
Justiça. que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Lei n°11.660 contém. em seu art. 4 11 . parágrafo único que enumera. em
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seus incisos, as atribuições que refogem ao âmbito da competência
exclusiva do DEOP. O projeto em exame tem por objetivo aditar a esse
parágrafo único o inciso VI, que se refere às obras de conservação e
melhoria de estabelecimentos prisionais. Por ocasião do exame preliminar
da matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, esta apresentou ao
projeto o Substitutivo n° 1, com o que o mencionado inciso passou a se
referir a "serviços de manutenção corretiva ou preventiva que não exijam
projeto estrutural, de fundações, de instalações e de arquitetura nem
constituam aumento de área construída, em estabelecimentos pnsionais, que
poderão ser executados por entidade pública ou privada, mediante convênio
específico com o Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Justiça
e da Secretaria de Estado da Segurança Pública".

Tal substitutivo, ao afastar a exclusividade do DEOP para a
implementação desses serviços, abre possibilidades outras de realizá-los,
até mesmo com a participação de entidades públicas e privadas, à
semelhança do que já ocorre na área da educação. Com efeito, a própria Lei
n° 11.660 prevê, no inciso II do referido parágrafo, a execução de pequenas
obras de manutenção e reforma de prédios escolares por entidades públicas
e privadas, mediante convênios específicos firmados com a Secretaria de
Estado da Educação. Trata-se de medida legislativa que surtiu efeitos
positivos, porquanto agilizou a execução dessas obras, bem como propiciou
a parceria entre entidades privadas e o poder público. Portanto, seria de bom
alvitre instituir medida análoga no que respeita a serviços a serem efetuados
em estabelecimentos prisionais, nos termos propostos pelo referido
substitutivo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1 .398197

na forma do Substitutivo n° i, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1997.
Leonídio Bouças. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Marcos Helênio -

Ajalmar Silva - Sebastião Helvécio - Antônio Andrade.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.402/97

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Andrade. o Projeto de Lei n° 1.402197
visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Vazante, com sede no Município de Vazante.

Após ser submetida a exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação do projeto, vem a matéria a
esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.
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Fundamentação
E de amplo conhecimento a difícil situação em que vivem, no dia-a-dia,

pais, parentes e amigos de pessoas portadoras de deficiências físicas e
mentais.

A APAE de Vazante. visando à melhoria das condições de vida de todo
esse grupo, mantém e incentiva a criação de estabelecimentos
especializados, destinados à formação de recursos humanos, à reabilitação
do excepcional e à sua inserção na sociedade.

Sendo meritório o seu trabalho, a entidade faz jus ao título declaratório de
utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.402/97

no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Anivaldo Coelho. relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.425197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem n° 220/97, o Governador do Estado, utilizando-se

da prerrogativa que lhe confere o art. 90, V, da Constituição do Estado,
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei n o i .425/97, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências.

Publicado em 3110/97. foi o projeto distribuído a esta Comissão. nos
termos do disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, 'a", do Regimento Interno,
para receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, o que passamos a fazer com
fundamentação nos termos seguintes.

Fundamentação
O IPVA insere-se no rol de tributos cuja instituição é de competência de

cada Estado, segundo dispõe o art. 155 da Carta da República.
Em consonância com o texto constitucional, notadamente no que diz

respeito à exigência de que trata o art. 150, 1, da Constituição Federal, esta
Casa fez editar a Lei n° 9.119. de 25112/85, que disciplina a matéria no
âmbito do Estado.

O mencionado diploma legal veio a sofrer diversas alterações no decorrer
do tempo. e a proposta sob análise é relevante pelo fato de consolidar, num
único texto jurídico, todo o disciplinamento sobre o tributo.

A proposição inova não apenas ao majorar a alíquota do tributo
relativamente às motocicletas com mais de 150 cilindradas e aos veículos de
uso misto, utilitários e outros não especificados no art. 10 do projeto, como
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também ao instituir o imposto sobre as aeronaves, as locomotivas e as
embarcações.

A proposta deve ser objeto de lei no sentido formal, uma vez que a
Constituição do Estado, em seu art. 61, III, insere entre as atribuições desta
Casa Legislativa a apreciação das matérias que dizem respeito ao sistema
tributário estadual.

Inexiste, por outro lado, vício no que diz respeito à iniciativa do Chefe do
Poder Executivo para inaugurar o processo legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela jundicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.425/97.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997.
Hely Tarqümnio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Ivair

Nogueira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.425197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise dispõe
sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá
outras providências.

O projeto foi apreciado inicialmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria, nos termos regimentais.
Fundamentação

As medidas propostas objetivam atualizar a legislação relativa ao IPVA,
consolidando-a em uma única norma jurídica, promovendo a redefinição do
fato gerador, das hipóteses de isenção e incidência e das alíquotas vigentes,
resultando em um aumento de arrecadação.

As principais alterações propostas são:
1 - alteração da alíquota para automóveis, de 3% para 4%, representando

um aumento de 33,33%, e para motos acima de 150 cilindradas, de 1% para
1,5%, representando 50% de aumento;

2 - taxação de aeronaves, locomotivas e embarcações, atualmente não
sujeitas à incidência do IPVA;

3 - redução de 3% para 2% da alíquota para os veículos de locadoras.
Com essa medida, pretende-se evitar a evasão fiscal, uma vez que
empresas locadoras estão emplacando seus veículos em Estados que
praticam alíquotas inferiores a 3%;

4 - a apuração do imposto para os veículos adquiridos no decorrer do ano
ou que perderem a condição de não-incidência será feita proporcionalmente
ao número de dias, e não de meses que faltarem para o final do exercício;
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5 - o inciso XIII do art. 3 0 . reformulado pela Emenda n° 5, contempla com a
isenção os veículos cedidos em comodato à administração direta, às
autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O art.
22, objeto da Emenda n° 16, pretende dar remissão para os referidos
veículos até que a isenção entre em vigor. Entendemos ser justa a medida,
uma vez que os carros são cedidos para a administração pública sem ônus,
não fazendo sentido onerar o proprietário que deixou de usufruir do seu
veiculo em favor do Estado.

Conforme dados da Secretaria da Fazenda, a arrecadação do IPVA
prevista para 1998 é de R$319.000.000.00, na legislação atual, e de
R$424.000.000.00. na forma proposta.

O IPVA representa apenas 4.8% da receita tributária estadual, e as
alterações propostas implicarão aumento de 1,5% dessa receita.

O projeto mantém a isenção para veículos com mais de 15 anos de
fabricação. A frota nessa condição é de 1.664.493 veículos e representa uma
arrecadação potencial de R$62.500.000,00. Com  a Emenda n° 7, estamos
propondo o fim dessa isenção, tendo em vista a necessidade de se buscar o
equilíbrio das finanças do Estado. A referida emenda retira também a
tributação de aeronaves, embarcações e locomotivas. Com isso
pretendemos evitar a fuga de importantes empresas para outros Estados, o
que representaria desemprego e perdas na arrecadação de ICMS.

Cabe ressaltar que todas as cifras acima se reterem à totalidade do IPVA e
que o Estado fica com apenas 50% da arrecadação, repassando os outros
50% aos municípios.

Apresentamos outras emendas ao final deste parecer, a maioria das quais
visando a dar melhor definição, maior clareza e adequação à técnica
legislativa. Por isso, comentaremos somente as alterações mais
significativas.

Com a Emenda n° ii, alteramos a cobrança de multas. A forma constante
no projeto é confusa e imprecisa. inspirada na legislação do ICMS. imposto
cuja arrecadação e fiscalização são bem mais complexas, não servindo, por
isso, de base para o IPVA, que é de fácil fiscalização.	-

A Emenda n° 12 suprime o art. 13. uma vez que o novo Código Nacional
de Trânsito, que produzirá efeitos a partir de 1998, já estipula penalidade
específica para a hipótese ali tratada.

Suprimimos o art. 20 por meio da Emenda n° 14, por entendermos que as
alterações no valor e na forma de cobrança de tributos devam ser
submetidas a esta Casa.

Suprimimos o art. 21 por meio da Emenda n° 15, por considerá-lo
desnecessário. Já é atribuição das autoridades nele mencionadas baixar
normas complementares, na área de sua competência.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.425/97
no 10 turno, com as Emendas n°s 1 a 18, a seguir redigidas.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 2 0 o seguinte § 1 0 , transformando-se o seu parágrafo

único em § 20:
"Art. 20 - ......
§ 1 1 - Tratando-se de veículo usado que não se encontrava anteriormente

sujeito à tributação, considera-se ocorrido o fato gerador na data em que se
der o fato ensejador da perda da imunidade ou isenção.".

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso 1 do art. 3 11 a seguinte redação:
"Art. 30 - .......

- veículo de entidade filantrópica, quando declarada de utilidade pública
pelo Estado, desde que utilizado exclusivamente para a consecução dos
objetivos da entidade;".

EMENDA N°3
Suprima-se o inciso VI do art. 30.

EMENDA N°4
Acrescente-se ao art. 3 0 o seguinte § 1 0 . transformando-se o seu parágrafo

único em § 21:
"Art. 30 - .........
§ 1 0 - Na hipótese do inciso IX, fica o proprietário do veículo desobrigado

das penalidades referentes a infrações cometidas durante o período
estabelecido no referido dispositivo.".

EMENDA N°5
Dê-se ao inciso XIII do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - ..........
XIII - veículo que esteja cedido em comodato à administração direta do

Estado, bem como às autarquias e às fundações públicas estaduais;".
EMENDA N°6

Dê-se ao parágrafo único do art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - ...........
Parágrafo único - O disposto no 'caput" deste artigo não se aplica no caso

de aquisição de veículo em leilão promovido pelo poder público, desde que
parte do valor arrecadado seja destinada à quitação de tributos, ai incluído o
l PVA.'.

EMENDA N°7
Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
"Art. 70 - A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo.
§ 1 0 - Tratando-se de veículo novo será considerado como base de cálculo
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o valor constante no documento fiscal referente à transmissão da
propriedade ao consumidor.

§ 20 - Tratando-se de veículo usado será considerado como base de
cálculo o valor apurado pela Secretaria de Estado da Fazenda com base nos
preços médios praticados no mercado, pesquisados em publicações
especializadas e. subsidiariamente, na rede revendedora, observando-se:
espécie, marca, modelo, potência, capacidade máxima de tração e carga,
ano de fabricação e tipo de combustível utilizado.

§ 30 - Tratando-se de veículo usado sobre o qual não conste no mercado
informações sobre sua comercialização no ano base, para definição de seu
valor venal serão observados os critérios previstos em regulamento.

§ 
40 - Tratando-se de veículo novo ou usado. importado pelo consumidor,

para pagamento do IPVA devido no exercício em que se der o seu
internamento, será considerado como base de cálculo o valor constante no
documento relativo a seu desembaraço aduaneiro em moeda nacional,
acrescido dos tributos e dos demais encargos devidos pela importação,
inclusive o ICMS, ainda que não recolhidos.

§ 50 - Tratando-se de veículo com mais de 15 (quinze) anos de fabricação,
a base de cálculo corresponderá a 80% (oitenta por cento) daquela
estabelecida para o mesmo tipo de veículo com 15 anos.

§ 60 - Não se incluem na base de cálculo os custos financeiros referentes a
venda a prazo ou financiada.".

EMENDA N°8
Dê-se ao art. 80 a seguinte redação:
"Art. 80 - Não sendo apresentada a documentação a que se referem os §

1 0 e 40 do artigo anterior, ou constando desta valores notoriamente inferiores
aos de mercado, a base de cálculo será o valor atribuído pela autoridade
fazendána, observado o disposto em regulamento.".

EMENDA N°9
Dê-se ao art. 9 0 a seguinte redação:
"Art. 90 - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, no órgão oficial

do Estado, tabelas que informem os valores da base de cálculo e do imposto
referentes aos veículos de que tratam os § 2 0 e 30 do art. 70..

a'
	 EMENDA N° 10

E
	Dê-se ao inciso III do art. 10 a seguinte redação, e suprima-se o inciso VI

a,

	

do mesmo artigo:
o,	

"Art. 10- .........
'O 

III - 2.0% (dois por cento) para veículos destinados exclusivamente à
locação, de propriedade de pessoa física ou jurídica com atividade de
locação devidamente comprovada nos termos da legislação aplicavel, ou na
sua posse em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil.
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excetuados aqueles sujeitos a alíquotas menores.'.

EMENDA N°11
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
Art. 12 - O não-pagamento do IPVA nos prazos estabelecidos na

legislação sujeita o contribuinte a multa, calculada sobre o valor atualizado
do imposto ou de parcelas deste, conforme disposto nos incisos abaixo, bem
como a juros de mora:

- 0,3% (três décimos por cento) do valor do imposto por dia de atraso,
quando o pagamento ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do
vencimento:

II - 20% (vinte por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer
após o prazo previsto no inciso anterior.".

EMENDA N° 12
Suprima-se o art. 13.

EMENDA N°13
Dê-se ao ari. 14 a seguinte redação:
"Art. 14 - Fica facultado ao alienante comunicar ao órgão onde registrou,

matriculou ou licenciou o veículo a transferência de sua propriedade
Parágrafo único - A comunicação desobriga o alienante de

responsabilidade relativa a imposto cujo fato gerador ocorra posteriormente a
ela, bem como dos acréscimos legais.".

EMENDA N°14
Suprima-se o art. 20.

EMENDA N° 15
Suprima-se o art. 21.

EMENDA N°16
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:
"Art. 22 - Fica dispensado o pagamento de créditos tributários do IPVA

anteriores à vigência desta lei, relativos a veículos cedidos em regime de
comodato a órgãos da administração direta do Estado, às autarquias e
fundações públicas estaduais, cujos fatos geradores tenham ocorrido durante
o período da cessão.".

EMENDA N°17
Dê-se ao art. 25 a seguinte redação:
"Art. 25 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis

n os 9.119, de 27 de dezembro de 1985: 9.221. de 8 de julho de 1986; 9.586,
de  de junho de 1988: 10.093. de 29 de dezembro de 1989; e 11.741, de 11
de janeiro de 1995; bem como o art. 5 0 da Lei n° 11.508. de 27 de julho de
1994.".

EMENDA N°18
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:



1
403

"Art. 11 - O IPVA será recolhido por meio da rede bancária credenciada
pela Secretaria de Estado da Fazenda, em cota única ou em 3 (três) parcelas
mensais consecutivas, de acordo com o final da placa.

§ 1 0 - O pagamento da cota única ou da primeira parcela será efetuado nos
seguintes prazos:

- na primeira quinzena de janeiro, para veículos com placas de final 1 a 5;
II - na segunda quinzena de janeiro, para veículos com placas de final 6 a

o.
§ 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto:

- para o pagamento do tributo em cota única;
II - para veículo movido exclusivamente a álcool.".
Sala das Comissões, 26 de novembro 1997.
Miguel Martini. Presidente - José Braga. relator - Mauri Torres - Antônio

Júlio - Durval Angelo (voto contrário.)
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.443/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela. do Deputado Marcos Helénio, visa a assegurar ao
consumidor dos serviços prestados por concessionários da administração
pública o direito de optar pela data de vencimento da conta de consumo.

Publicada no dia 10110197, foi a matéria distribuída a esta Comissão, para
receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em análise objetiva beneficiar o consumidor dos serviços

públicos prestados por entes da administração indireta do Estado com a
possibilidade de escolha da data de vencimento da conta de consumo,
melhor ajustando-a ao orçamento doméstico. Para tanto, prevê a escolha.
por parte da pessoa física usuária do serviço, entre seis datas distintas,
distribuídas ao longo do mês.

Vale lembrar que inúmeras propostas similares tramitaram por esta Casa
Legislativa nos últimos anos, sem, contudo, serem aprovadas, por razões de
ordem constitucional e legal.	 -

A matéria constante na proposição em epigrafe é de cunho eminentemente
administrativo, uma vez que interfere, em última análise, na organização e
na atividade de entes da administração indireta, inserindo-se entre as que
são de competência do Governador do Estado, segundo o disposto no art.
90. XIV, da Constituição mineira.

Ademais, os serviços públicos de energia elétrica e telefonia são
oferecidos ao usuário por empresas estatais mas têm, como poder
concedente, a União.

Desse modo, deve o concessionário sujeitar-se às normas constantes no
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contrato que celebrou com o poder concedente, ao qual compete disciplinar
a matéria, em estrita consonância com a Lei Federal n° 8.897, de 1312195,
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos.

Embora seja relevante a proposta, não vislumbramos a possibilidade da
sua aprovação pelos vícios que apresenta, razão que nos leva a opinar
desfavoravelmente à tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijundicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n o i
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
}-iely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio -

Gilmar Machado - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.447197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em apreço cria o
programa Leitura de Jornais e Periódicos em Sala de Aula e dá outras
providências.

Publicada em 11/10197, a proposição foi distribuída a esta Comissão para
que seja examinada quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela objetiva levar aos educandos do ensino fundamental

das escolas públicas estaduais, por meio de um programa de leitura de
jornais e periódicos nas salas de aula, informações atualizadas sobre temas
relevantes da sociedade.

A Constituição da República, em seu art. 205, preceitua que a educação,
sendo "direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho". (Grifos nossos.)	 -

O projeto em estudo procura tomar efetivo esse mandamento
constitucional, instituindo um programa que deverá complementar o ensino
formal comumente oferecido pelas escolas da rede pública do Estado.

A medida que ora se propõe não contraria a Lei n° 9.394. de 20112196, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; pelo contrário,
guarda estrita consonância com os seus mandamentos, sobretudo com o
consignado no art. 26. § 1 0 , segundo o qual os currículos dos ensinos
fundamental e médio devem abranger, além do estudo de língua portuguesa
e matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade
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social e política. especialmente a do Brasil.
Ademais, compete ao Estado federado legislar concorrentemente sobre

educação, cultura e ensino, nos termos do art. 24, IX, da Carta Magna.
Cumpre salientar que o programa não acarretará despesa para o poder

público, uma vez que será custeado pela iniciativa privada, em troca de
espaço publicitário nas próprias escolas.

Por fim, quanto à iniciativa para desencadear processo legislativo dessa
natureza. a matéria não está entre as que são privativas de qualquer dos
Poderes, nos termos do art. 66 da Constituição Estadual.

Sendo assim, inexiste óbice à tramitação do projeto de lei em comento.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.147/97.

Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Costa - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.449/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Militão. o Projeto de Lei n° 1.449197 dispõe
sobre o pagamento, a título de acerto, de vencimento ou vantagens devidos
a servidor público estadual e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 11/10197. o projeto foi distribuído às
comissões competentes, para receber parecer, nos termos do art. 195. c/c O

art. 103, do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria quanto aos

seus aspectos juridico-constitucionais, fundamentado nos termos a seguir.
Fundamentação

A proposição em apreço objetiva obrigar a administração pública a efetuar
o pagamento de valor apurado, a titulo de acerto de vencimento ou
vantagens, a favor do servidor, calculado com base no valor de seu símbolo
de vencimento no mês em que se processar o acerto, atualizado
monetariamente com base no índice de correção monetária aplicável à
caderneta de poupança. desde que a omissão tenha sido de exclusiva
responsabilidade da administração.

Trata-se de matéria já disciplinada pela Lei n° 10.363, de 28112/90. nos
termos do seu art. 80 , excetuada a previsão do direito à atualização
monetária com base no índice da caderneta de poupança. que ora se propõe
instituir. Ressalte-se que o projeto em tela propõe a revogação do referido
art. 8°.

Embora seja louvável a preocupação do ilustre parlamentar com os



406
servidores que estão aguardando acerto relativo a vencimento ou vantagem
ainda não recebidos, a proposição encontra óbices de natureza constitucional
à sua tramitação nesta Casa. Isso porque a matéria está reservada
constitucionalmente à competência privativa do Chefe do Executivo, uma
vez que objetiva dispor sobre vencimento ou vantagem pecuniária, espécie
do gênero retribuição pecuniária.

Qualquer acréscimo estipendiário concedido aos servidores públicos que
esteja diretamente relacionado com a remuneração dos servidores, nos
termos do art. 66, III, "b", da Carta mineira, é matéria de iniciativa privativa
do Governador do Estado.

Ademais, por versar sobre questão remuneratória, a matéria trata do
regime jurídico dos servidores públicos estaduais, sendo, portanto, de
iniciativa privativa do Governador, "ex vi' do art. 66. III, "c", da Constituição
Estadual.

Segundo o ensinamento do administrativista Celso Antônio Bandeira de
Mello, a relação jurídica entre o Estado e o servidor público é "imposta
unilateralmente pelo Estado e, por isso mesmo, suscetível de ser a qualquer
tempo alterada por ele sem que o funcionário possa se opor à mudança das
condições de prestação de serviço, de sistema de retribuição, de direitos e
vantagens, de deveres e limitações, em uma palavra, de regime jurídico"
("Apontamentos sobre os Agentes e órgãos Públicos". Revista dos Tribunais,
São Paulo: 1975, piO/li).

Ressalte-se, finalmente, que a proposição em apreço cria despesa sem
indicação dos recursos correspondentes, contrariando o disposto no art. 161,
V, da Constituição do Estado.

Pelas razões expostas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.449197.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Gilmar Machado -

Antônio Júlio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.471197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.471/97, do Deputado Geraldo Rezende, visa a
declarar de utilidade pública a Lira Musical Padre Sérgio Ribeiro da Paróquia
Sagrada Família, com sede no Município de Curvelo.

Publicada em 24/10/97, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.
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Fundamentação

A referida entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos,
tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em
exame, pois a instituição de que trata atende aos requisitos constantes nas
leis que disciplinam o processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1 .471197 na forma
proposta.

Sala das Comissões. 3 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Antônio Júlio, relator - Gilmar Machado -

Sebastião Costa - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.475197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Kuoshu
Tradicional. com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado em 25/10197. vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, conforme preceitua o art. 188, c/c o art. 102, III. "a'. do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade examinada é pessoa jurídica, conforme comprova a

documentação juntada ao processo: de acordo com o atestado da autoridade
competente, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não são remuneradas pelos cargos que exercem.

Por preencher os requisitos constantes na Lei n° 12.240. de 517196, toma-
se a instituição habilitada ao título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela junclicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.475197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.491/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.491197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, visa a
declarar de utilidade pública a Federação de Taekwon-do de Minas Gerais,
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com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada em 1 0111197, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o Regimento Interno.

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

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Verificamos, assim, que ela cumpre os requisitos constantes nas leis que
disciplinam o processo declaratóno de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela jundicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.491197 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Arnaldo Penna -

Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.496197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em destaque visa a
declarar de utilidade pública a Creche Menino Jesus, com sede no Município
de Nepomuceno.

Publicada, a matéria vem agora a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 517/96. que estabelece os

requisitos para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente
atendidos, conforme comprova a documentação juntada ao processo.

Verifica-se, portanto, que a entidade a ser beneficiada tem personalidade
jurídica, funciona há mais de dois anos e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto do Lei n° 1.496/97 na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.497197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O Projeto de Lei n° 1.497197. do Deputado Dilzon Meio, visa a declarar de
utilidade pública o Estrela Esporte Clube, com sede no Município de itaúna.

Publicada em 6/11197, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o Regimento Interno.

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

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, dessa forma, que ela cumpre os requisitos constantes nas
leis que disciplinam o processo deciaratóno de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.497197 na forma
original.

Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Sebastião Costa, relator - Arnaldo Penna -

Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.498197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no
Município de Itaúria.

Após publicada, veio a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme disposições regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela cumpre os requisitos constantes nas leis que
disciplinam o processo declaratóno de utilidade pública.

Dessa forma. não existe óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela jundicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.498197 na forma
proposta

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Antônio Júlio, relator - Arnaldo Penna -

Sebastião Costa.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.137/97

Comissão de Administração Pública
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Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado José Bonifácio, acrescenta
parágrafo ao art. 1° da Lei n° 12.459. de 13/1/97.

Publicado em 914197, o projeto, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, recebeu pareceres favoráveis nas comissões a
que foi distribuído.

A proposição, que tramita em regime de urgência por solicitação do
Deputado José Bonifácio, foi encaminhada ao Plenário para discussão e
votação, onde recebeu a Emenda n° 1. do Deputado Sebastião Navarro
Vieira.

Analisada por esta Comissão, a Emenda n° 1 foi aprovada na forma das
Subemendas n°s 1 e 2.

Em anexo, segue a redação do vencido no 10 turno, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela objetiva não considerar interrupção do exercício o

afastamento do servidor público efetivo ocupante de cargo em comissão
para candidatar-se a cargo eletivo. Desse modo, esse tempo de afastamento
passa a ser considerado para fins do apostilamento de que trata o art. 1 0 da
Lei n° 12.459. de 1997.

Na sua forma original, a proposição não se harmonizava com os princípios
constitucionais norteadores da atividade administrativa pública, em especial
com os da impessoalidade e da razoabilidade, previstos no caput" do art. 13
da Constituição mineira. Diante desse fato, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo n° 1 que suprime o inciso II do art. 1° da
Lei n° 12.459. de 1997. Modificado pela Emenda n° 1. do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, aprovada na forma das Subemendas n°s 1 e 2,
desta Comissão, o projeto assume a forma do vencido no 1 0 turno, o qual se
mostra compatível com as diretrizes constitucionais norteadoras da
administração pública.

Outrossim, buscando aprimorar a técnica legislativa, damos nova redação
à Subemenda n° 1 na forma de artigo do vencido no 1 0 turno.

Todavia, há uma hipótese fática e de interesse para a comunidade
educacional que não foi contemplada no projeto. Trata-se da possibilidade de
ocorrência do fenômeno denominado integração, por meio do qual duas
escolas se fundem em uma única. Para evitar prejuízo ao servidor afastado
nas condições a que se refere o art. 1 11 da Lei n° 12.459, de 1997, também a
hipótese de integração de escola estadual deverá ser contemplada no
parágrafo único da redação do vencido no 1 0 turno.

Conclusão
Com fundamento nas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do
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Projeto de Lei n° 1.137197 no 2 0 turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 10
turno, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1 AO VENCIDO NO 1 0 TURNO
Dê-se ao art. 2 0 do projeto a seguinte redação:
"Art. 20 - O art. 1 0 da Lei n° 12.459, de 13 de janeiro de 1997, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
Art. 1 0 - .................
Parágrafo único - Para efeito do disposto no inciso 1 deste artigo será

considerado completo o período interrompido em decorrência de
municipalização e de integração de escola estadual ocorrida a partir da data
prevista no art. 21.'.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1997.
Leonídio Bouças. Presidente - Ajalmar Silva, relator - Arnaldo Penna -

Marcos Helênio - Sebastião Helvécio - Antônio Andrade.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.137/97

Altera o art. 1 0 da Lei n° 12.459. de 13 de janeiro de 1997, que dispõe
sobre a continuidade de percepção da remuneração de cargo de provimento
em comissão por servidor afastado nas condições que menciona e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica revogado o inciso II do art. 1 0 da Lei n° 12.459. de 13 de

janeiro de 1997.
Art. 20 - O art. lO da Lei n° 12.459. de 13 de janeiro de 1997, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 1 0 - ............................................
Parágrafo único - Para efeito do disposto no inciso 1 deste artigo será

considerado completo o período interrompido em decorrência de
municipalização de escola estadual.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 14 de janeiro de 1997.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.404197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz. o Projeto de Lei n° 1.404197 visa a
declarar de utilidade pública a Associação Benfeitora Carmem Guimarães -
ABCG -, com sede no Município de Mendes Pimentel.

Aprovado o projeto no 1 0 turno. com a Emenda n°1. cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno. nos termos
regimentais.
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Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Ratificando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria em

exame, entendemos ser justo que se declare de utilidade pública a entidade
citada, visto que ela presta relevantes serviços de assistência social às
pessoas carentes de Mendes Pimentel.

Conclusão
Pelas razões expostas. somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.404/97 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Anivaldo Coelho, relator.

Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.404197

Declara de utilidade pública a Associação Benfeitora Carmem Guimarães -
ABCG -, com sede no Município de Mendes Pimentel.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Benfeitora

Carmem Guimarães - ABCG -, com sede no Município de Mendes Pimentel.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.237197
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição sob apreciação

inclui nos currículos escolares conteúdos relacionados aos direitos humanos.
A matéria foi apreciada em Plenário e, aprovada no 1 0 turno, retoma a esta

Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, na forma regimental. e
de que seja elaborada a redação do vencido. que segue anexa e é parte
deste parecer.

Fundamentação
A defesa dos direitos humanos é objeto de normas jurídicas concretas e de

acordos internacionais cujo cumprimento é fiscalizado no Continente pela
Corte Interamericana e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
órgãos aos quais o Brasil aderiu formalmente.

Na Constituição Federal, o tema é tratado no Título II, em que são
enumerados os direitos inerentes ao homem, de remota inspiração na
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, do séc. XVIII, cuja versão
atual é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, editada em
1948, que se tomou referencial para o arcabouço jurídico de todas as nações
contemporâneas.

Apesar de todo esse esforço normativo, na prática diária vê-se uma
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agressão constante a esses princípios e a bana lização de todas as formas de
violência contra as pessoas.

Somos cotidianamente informados sobre a situação de crianças e
adolescentes sem acesso à educação. submetidos a trabalho semi-escravo
ou degradante, vivendo em precárias condições de higiene, segurança e
alimentação; sobre a exclusão ou discriminação praticada contra grupos
étnicos; sobre o preconceito com que a sociedade trata os idosos, os
doentes, as mulheres: sobre os despossuídos de toda sorte, cujos direitos
básicos são negados pela ignorância de muitos ou pela omissão e má-fé de
outros.

Parece pacifico o entendimento de que a melhor maneira de se mudarem
certos comportamentos sociais é a formação de uma nova mentalidade.
Acreditamos que isso é possível com a educação das gerações mais jovens,
incluindo-se nos currículos escolares conteúdos éticos e de formação para a
cidadania.

Esses temas formativos deverão permear as disciplinas escolares e
adequar-se à idade e ao nível de compreensão dos alunos, sendo
recomendável que sejam ministrados de forma a não sobrecarregar a grade
curricular com mais uma disciplina específica.

Nesse sentido apontam as orientações relativas aos parâmetros
curriculares nacionais, encaminhadas pelo Ministério da Educação e
Desportos a todo o sistema nacional de ensino e corretamente interpretadas
na proposição em exame.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.237197 no 2°

turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões. 3 de dezembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Marco Régis. relator - Gilmar Machado -

Sebastião Navarro Vieira - José Henrique.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.237197

Inclui conteúdos relacionados ao tema "Direitos Humanos" nos currículos
escolares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam as escolas públicas do Estado obrigadas a incluir nos

currículos escolares do ensino fundamental e médio conteúdos relacionados
ao tema "Direitos Humanos".

§ 1 0 - Sem prejuízo da abordagem de outros temas de interesse da
comunidade, serão incluídos os seguintes conteúdos:

- a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das
Nações Unidas. de 1948, e outros atos internacionais sobre o tema;
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II - os direitos e garantias fundamentais nas Constituições da República e

do Estado;
III - os direitos à vida, à integridade física. à liberdade e à igualdade

perante a lei;
IV - os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais;
V - os direitos das etnias, das crianças, das mulheres, dos trabalhadores,

dos presos, dos portadores de deficiência e de grupos religiosos.
§ 20 - O aprofundamento e a exploração desses temas deverão permear

diversas disciplinas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino,
ajustando-se á idade do estudante e ao nível de aprendizado.

§ 30 - A abordagem dos conteúdos de direitos humanos deverá enfatizar a
concepção segundo a qual o respeito à igualdade supõe a tolerância com as
diferenças e peculiaridades de cada indivíduo e grupo social.

Art. 20 - As escolas organizarão projetos interdisciplinares e interescolares
relativos aos direitos humanos, envolvendo a comunidade, os quais serão
realizados pelo menos uma vez por semestre.

Art. 30 - Ao sistema estadual de ensino cabe assegurar condições de
formação e atualização de professores, bem como garantir a veiculação de
informações que subsidiem o desenvolvimento dos projetos escolares
previstos nesta lei.

Art. 40 - A Secretaria de Estado da Educação fará realizar anualmente a
Semana dos Direitos Humanos, em parceria com as escolas.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor em 1° de janeiro de 1998.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.280197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.280197, do Deputado Paulo Schettino. que declara de
utilidade pública a Associação Mineira de Gerenciamento e Organização
Social - AMIGOS -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.280197
Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Gerenciamento e

Organização Social - AMIGOS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira de

Gerenciamento e Organização Social - AMIGOS - com sede no Município
de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Amaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.283/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.283/97. do Deputado Ronaldo Vasconcellos. que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Santo Antônio do Grama -, com sede no Município
de Santo Antônio do Grama, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido
no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.283197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Santo Antônio do Grama -, com sede no Município
de Santo Antônio do Grama.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Santo Antônio do Grama -, com sede no
Município de Santo Antônio do Grama.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Comissões. 27 de novembro de 1997.
Wilson Trópia. Presidente- Arnaldo Penna. relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.288/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 1.288197. do Deputado Roberto Amaral, que declara de
utilidade pública a Sociedade Educacional Mendonça e Silva, com sede no
Município de Montes Claros, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.288197
Declara de utilidade pública a Sociedade Educacional Mendonça e Silva,

com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 11 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Educacional

Mendonça e Silva, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Wilson Trópía, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.298197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1 .298/97. do Deputado Marco Régis, que declara de

utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Alterosa, localizada no
Município de Alterosa, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.298197
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Alterosa,

localizada no Município de Alterosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia

de Alterosa, localizada no Município de Alterosa.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.304197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.304197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Teixeiras -, com sede no Município de Teixeiras. foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.304197

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Teixeiras -, com sede no Município de Teixeiras.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Teixeiras -, com sede no Município de
Teixeiras.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.307197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.307/97, da Deputada Mana José Haueisen, que

declara de utilidade pública a entidade Apoio à Mulher, à Criança e ao
Adolescente - AMCA -, com sede no Município de Teófilo Otôni, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.307/97
Declara de utilidade pública a entidade Apoio à Mulher. à Criança e ao

Adolescente - AMCA -, com sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Apoio à Mulher. à

Criança e ao Adolescente - AMCA -, com sede no Município deTeófilo Otôni.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de novembro de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Arnaldo Penna. relator- Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.308197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.308197. do Deputado José Militão, que declara de

utilidade pública o Lar dos Idosos Sagrada Familia, com sede no Município
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de Bonfim, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.308197
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Sagrada Família, com sede

no Município de Bonfim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Sagrada

Família, com sede no Município de Bonfim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de novembro de 1997.
Wilson Trôpia. Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.311197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1 .311/97, do Deputado Arnaldo Canarinho, que declara

de utilidade pública a Fundação Hospitalar Santo Antônio, com sede no
Município de Jabutícatubas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.311197
Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar Santo Antônio, com

sede no Município de Jabuticatubas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar Santo

Antônio, com sede no Município de Jabuticatubas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Wilson Trõpia. Presidente - Ailton Vilela. relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.313/97

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.313197, do Deputado Ajalmar Silva, que declara de
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
de Pratinha -, com sede no Município de Pratinha, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.313/97
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Pratinha -, com sede no Município de Pratinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Pratinha -, com sede no Município de Pratinha.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de novembro de 1997.
Wilson Trôpia. Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° .323/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.323/97, do Deputado Geraldo Rezende, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de ltuiutaba -, com sede no Município de ltuiutaba, foi aprovado no 21
turno, na forma do vencido no 10 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.323197	-
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de ttuiutaba -, com sede no Município de ltuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de ltuiutaba -. com  sede no Município de ltuiutaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N° 1.330/97
Comissão de Redacão

O Projeto de Lei n° 1.330/97, do Deputado Paulo Piau, que declara de
utilidade pública a Sociedade Campo Flondense de Amparo aos
Necessitados, com sede no Município de Campo Florido, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.330197
Declara de utilidade pública a Sociedade Campo Flondense de Amparo

aos Necessitados, com sede no Município de Campo Florido.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Campo Floridense

de Amparo aos Necessitados, com sede no Município de Campo Florido.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.331/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.331197. do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da
Conceição, com sede no Município de Amparo da Serra, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.331197
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da

Conceição. com sede no Município de Amparo da Serra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Bairro da Conceição, com sede no Município de Amparo da Serra.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Aítton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.344197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.344197. do Deputado Péricles Ferreira, que declara

de utilidade pública o Fundo Beneficente dos Funcionários do Banco do
Brasil de Caratinga - FBBC -. com sede no Município de Caratinga. foi
aprovado no 2° turno. na forma do vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.344197
Declara de utilidade pública o Fundo Beneficente dos Funcionários do

Banco do Brasil de Caratinga - FBBC -, com sede no Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Fundo Beneficente dos

Funcionários do Banco do Brasil de Caratínga - FBBC -, com sede no
Município de Caratinga.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Wilson Trôpia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.345/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.345197. do Deputado Ivair Nogueira, que declara de

utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto Cristina - ADACC -,
com sede no Município de Santa Luzia, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.345/97
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto Cristina

- ADACC -, com sede no Município de Santa Luzia.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos do

Conjunto Cristina - ADACC -, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.347/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.347197, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de
Alvorada de Minas - ACOMAM -, com sede no Município de Alvorada de
Minas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.347197
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de

Alvorada de Minas - ACOMAM -, com sede no Município de Alvorada de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores de Alvorada de Minas - ACOMAM -, com sede no Município de
Alvorada de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de novembro de 1997.
Wilson Tróipia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.348/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.346197, do Deputado Miguel Martini, que declara de

utilidade pública o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Nanuque, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
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que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.348197

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Nanuque.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Nanuque.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de novembro de 1997.
Wilson Trôpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.358/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.358197, do Deputado Roberto Amaral, que declara de

utilidade pública o Coral da EMATER-MG, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.358197
Declara de utilidade pública o Coral da EMATER-MG, com sede no

Município de Belo Horizonte,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Coral da EMATER-MG. com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de novembro de 1997.
Wilson Trõpia, Presidente - Ailton Vilela, relator- Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.362/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.362197. do Deputado José Militão, que declara de

utilidade pública a Escolinha de Futebol e Formação de Atletas Dener, com
sede no Município de Conquista. foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.362197
Declara de utilidade pública a Escolinha de Futebol e Formação de Atletas

Dener, com sede no Município de Conquista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Escolinha de Futebol e

Formação de Atletas Dener, com sede no Município de Conquista.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Wilson Trôpia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.402/97
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Direitos Humanos, por meio do requerimento em epígrafe,

pleiteia à Presidência desta Casa o envio de oficio ao Secretário da
Segurança Pública, solicitando-lhe informações sobre possíveis torturas
sofridas pelo Sr. Ari dos Anjos, praticadas por servidores da Polícia Civil nas
cidades de Timóteo e São Domingos do Prata e, ainda, informações sobre
ameaças feitas pelo Delegado de Polícia de Coronel Fabriciano ao radialista
Antônio Alex Ferreira, devido ao seu envolvimento naquele fato.

Publicado em 13111197, foi o requerimento encaminhado à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição do Estado, no art. 62, XXXI, estabelece como competência

privativa da Assembléia Legislativa a fiscalização e o controle dos atos do
Poder Executivo. incluídos os da administracão indireta.

Para a execução dessa função fiscalizadora, o seu art. 54, § 2 0 , determina
que a Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado
pedido por escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo
de 30 dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade.

A pertinência e a oportunidade do pedido de informação encontram apoio
no § 20 e inciso V do art. 73 do referido diploma, os quais transcrevemos a
seguir-

"Art. 73 - ......
§ 20 - É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada

de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor público
ou empregado público e de que tenham resultado ou possam resultar:
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V - ofensa a direito individual ou coletivo consagrado nesta Constituição.
Segundo a proposição em exame, o Sr. Ari dos Anjos teria sofrido

agressões por parte de Delegados e Detetives das Comarcas de Timóteo e
São Domingos do Prata, e o radialista Antônio Alex Ferreira teria sofrido
ameaças do Delegado de Coronel Fabnciano por ter denunciado os fatos.

Acreditamos ser prerrogativa da autoridade policial o uso de força física na
condução de seu trabalho. Esta deve ater-se, todavia, aos limites legais, sob
pena de, ocorrendo excesso, constituir crime.

Uma vez que tais excessos ferem direitos constitucionalmente adquiridos,
esta Casa não pode deixar de exercer seu papel de fiscalização e de defesa
desses direitos.

Entretanto, para conferir mais precisão aos termos do requerimento e para
atingir o que se pretende, apresentamos emenda à matéria ao final deste
parecer.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento no

2.402197 com a Emenda n° 1. a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão 'sobre denúncias de torturas sofridas" por "se
houve a realização de sindicância e quais as suas conclusões, relativas às
denúncias de torturas sofridas'.

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de dezembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende. relator - Francisco

Ramalho - Elmo Braz - Ivo José - Mana Olívia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.407197

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, por meio da
proposição em tela, solicita à Presidência desta Casa o envio de ofício ao
Presidente do BEMGE pedindo-lhe a relação dos municípios que obtiveram
recursos liberados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar - PRONAF -. a informação do montante dos recursos liberados para
cada um dos municípios e a relação dos agricultores efetivamente
beneficiados.

Publicada em 13/11197, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos
termos do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em exame versa sobre matéria de competência privativa

da Assembléia Legislativa, por força do art. 62. XXXI. da Constituição do
Estado, que dispõe sobre a fiscalização e o controle dos atos do Poder
Executivo. incluídos os da administração indireta.
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Submete-se, ainda, ao estatuído no § 30 do art. 54 da Constituição

Estadual, transcrito a seguir:
"Art. 54 - ........
§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a

dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da
Policia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização".

No que conceme ao mérito, entendemos ser a proposição conveniente e
oportuna, tendo em vista que as informações a serem prestadas a esta Casa
permitirão a análise da implementação em nosso Estado do PRONAF, que é
um programa destinado a propiciar aos agricultores o aumento da
capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.407197

na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de dezembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - lvo José.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

O Sr. Presidente despachou. em 3112197, as seguintes comunicações:
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência à Casa do falecimento

da Sra. Aurélia Simões Utsch Carneiro, ocorrido em 24111197, em Belo
Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marco Régis, dando ciência à Casa do falecimento da Sra.
Albina Alves Benassi, ocorrido em 26111197. em Muzambinho. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia (3). dando ciência à Casa do falecimento da
Sra. Aurora Augusta Portugal, ocorrido em 27111/97. em Campos Gerais: do
Sr. Francisco Pereira Duarte, ocorrido em 30/11/97. nesta Capital. e da Sra.
Vildinice Domas, ocorrido em 27111197. nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 3303 REUNIÃO ORDINÁRIA. EM 4112197

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
Sumário: Comparecimento - Abertura - 13 Parte: 1a Fase (Expediente): Ata

- 2° Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n°s 1.563 e 1.564197 - Requerimento n° 2.431197 - Requerimentos da
Comissão de Administração Pública e do Deputado Elmo Braz -
Comunicações: Comunicação da Comissão de Meio Ambiente - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Raul Lima Neto - 2° Parte (Ordem do Dia):
1a Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
47/97 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Elmo Braz; inclusão em ordem do dia do Projeto
de Lei n° 1.360/97 para os fins do art. 288 da Resolução n° 5.065, de 1990 -
Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão de Administração
Pública; aprovação - 21 Fase: Questão de ordem - Encerramento.

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo
Carneiro Leão - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - AntÔnio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna
- Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - lbrahim Jacob - lrani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Militão - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria
- Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Péncles Ferreira - Raul Lima
Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14h15min. a lista de

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

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Mana Olivia, 5 3-Secretária, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.563/97

Declara de utilidade pública a Associação de Distrofia Muscular de Minas
Gerais - ADM-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Distrofia

Muscular de Minas Gerais - ADM-MG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 1997.
Miguel Martini
Justificação: A Associação de Distrofia Muscular de Minas Gerais é

sociedade civil sem fins lucrativos, cujo objetivo é proteger os direitos e os
interesses dos portadores de distrofia muscular, enfermidade que causa
degeneração progressiva dos músculos e não tem cura. Também se propõe
a conscientizar o distrófico, seus familiares e a comunidade sobre as formas
de tratamento, a prevenção do aparecimento de novos casos e a melhor
maneira de convivência com a doença.

Além de promover iniciativas que asseguram ao portador da distrofia
muscular seus direitos sociais básicos, capacitando-o a enfrentar o cotidiano,
a Associação apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao titulo
pretendido.

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

PROJETO DE LEI N° 1.564197
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio o imóvel que

especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar imóvel de sua

propriedade ao Patrocínio Tênis Clube - PTC -, com sede no Município de
Patrocínio, constituído de terreno com 20.896m (vinte mil oitocentos e
noventa e seis metros quadrados) e respectivas benfeitorias, situado na Rua
São Benedito, registrado sob o n° 7.514, a fls. 188 do livro 31— do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Patrocínio.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se à
acomodação das dependências do Patrocínio Ténis Clube - PTC.

Art. 20 - O imóvel objeto da presente doação revertera ao patrimônio do
Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura
pública de doação. não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único
do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: A proposição em tela tem por objetivo doar ao Patrocínio

Tênis Clube - PTC - o imóvel de propriedade do Estado onde ele funciona há
31 anos, promovendo atividades desportivas e recreativas e contribuindo
para o congraçamento dos seus associados.

Objetivando concretizar a tão sonhada doação, a diretoria do clube
reformulou o seu estatuto. amparando-o legalmente, para que nada possa
impedir a tramitação do processo.

Por se tratar de iniciativa de elevado alcance social, espero contar com o
apoio dos nobres pares para que esta matéria seja aprovada.

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

REQUERIMENTO
N° 2.431/97. do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja formulado

pedido de informações ao Procurador-Geral de Justiça do Estado acerca das
providências tomadas no âmbito do Ministério Público para a apuração de
irregularidades que estariam ocorrendo na área administrativa desse õrgão.
(- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de
Administração Pública e do Deputado Elmo Braz.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de Meio

Ambiente.
Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus

senhores e minhas senhoras, ocupo esta tribuna para completar a palavra de
ontem e abordar um assunto que julgo - para mim e para aqueles que
confiaram em mim elegendo-me Deputado Estadual - de suma importância.
O assunto refere-se ao pacotão do Governo do Estado, que está em trâmite
nesta Casa, está sendo examinado nas comissões e, certamente, será
examinado detalhadamente, em liberdade, por cada parlamentar desta Casa.
É fato que, no pacote do Governo do Estado, existem propostas que são
necessárias e que são urgentes para o Estado de Minas, mas é fato também
que esta Casa, no cumprimento de seu dever maior de fiscalizar, legislar e
colaborar com o Poder Executivo no sentido de aprimorar as leis.
Evidentemente, porque cada Deputado eleito pelo povo representa, sem
dúvida, o segmento do povo que o elegeu, certamente irá examinar levando
em consideração primeiro o povo e, depois, outros interesses. E fato,
senhores, por exemplo, o IPVA. O aumento que se propõe para o IPVA, de
1,5%, pois passa de 3% para 4,5%, na verdade, é um aumento de 50%.

Isso não pode ser, de maneira nenhuma, aprovado por este Deputado. E
eu creio que por diversos ou, quem sabe, por todos, pelo fato de a classe
média brasileira vir sendo acintosamente espoliada em sua tranqüilidade por
ser, talvez, a camada da sociedade mais sofrida e mais exigida no que tange
aos projetos, às decisões, às arrumações, às soluções da Presidência da
República do Brasil. Nunca se ouviu falar de tanta ganância por impostos,
nunca se ouviu falar de tanta esperada solução, tirando do contribuinte já tão
oprimido, esmagado por um capitalismo que não podemos sequer definir
como capitalismo, porque na verdade é uma economia totalmente centrada
em pequenos grupos. Eles detêm o monopólio de determinados produtos e
dos oligopólios, que são as nossas estatais. Mas os impostos, para o povo
brasileiro hoje, têm uma conotação de desrespeito, porque todas as vezes
em que se propôs pagar imposto para melhorar determinada área em nosso
País ou Estado, essa área parece que piorou. Na verdade, piorou. Piorou a
saúde, piorou a educação, piorou a agricultura, pioraram os transportes e as
estradas. E nós queremos, ainda, aumentar esse imposto que já é alto?
Parece que a classe média tem a capacidade de comprar e de pagar todos
os impostos, e de aceitar passivamente todas as decisões.

As nossas estradas, via de regra, são, em grande parte, um atentado à
segurança do brasileiro e daquele que transita por elas. Vejam os buracos,
vejam a falta de conservação de nossas estradas. E se agora se pretende
pnvatizar as estradas, por que, então, aumentar mais o imposto daquele que
possui um carro neste País?

Existe um ponto positivo no que tange a abrir o capital da COPASA. Quem
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sabe se vai melhorar essa estatal que, a meu ver, já devia ter sido
privatizada há muito tempo, ou substituída por uma mais séria, que respeite
o meio ambiente. O fato é que todos nós, Deputados, temos a liberdade de
votar segundo a nossa consciência, e, se alguém aqui votou alguma vez
como este Deputado, na grande maioria das vezes com o Governador do
Estado, é porque a minha Casa votou nele no primeiro e no segundo turnos.
Mas em nenhum momento a minha mente foi pressionada a votar - e eu
jamais aceitaria isso, como creio que os nobres colegas tambem não
aceitariam-, mediante o compromisso do Governador de atender as obras
daqueles que o colocaram ali, para sanar ou amenizar o sofrimento do povo
que representamos.

O segundo assunto a respeito do qual quero falar, a principio, me pareceu
pessoal, por isso jamais pensei em trazê-lo aqui. Mas, depois de refletir,
ontem, à noite, descobri que esta tribuna está para o Deputado como o
veiculo de comunicação está para o jornalista, porque desta tribuna se
expõem as idéias e nesta tribuna se expõe o que discursa. E a razão pela
qual abordarei esse segundo assunto.

Ontem, ouvi de uma pessoa que sempre julguei uma autoridade neste
Poder, e ainda julgo, um desabafo, em que tentava enquadrar os
pronunciamentos deste Deputado em defesa da difusão livre nas rádios
comunitárias a um plano traçado pelos evangélicos que, segundo essa
pessoa, é o parecer de quase todos os que nos ouvem. Mesmo sabendo eu
que não é, sei que é para ele e para aqueles que ele influencia. Ele tentava
colocar os evangélicos como partido politico, como um segmento em que a
ética está acima da moral, e tentava insinuar que este Deputado recebe,
além dos salários que tem no exercício do poder parlamentar, salários e
dizimos oriundos da minha igreja. Pasmou-me a interpretação que a maioria
da população tem dos evangélicos. Ela é totalmente errada. Sou pastor
batista, exerci o ministério durante mais de 15 anos e me licenciei para o
exercício do poder público. Em uma igreja batista, o poder soberano são as
assembléias. O pastor é eleito por essa comunidade, que se reúne
anualmente, para julgar suas ações espirituais e administrativas, para ajudá-
lo. aconselhá-lo ou, mesmo, exclui-lo ou reprová-lo no seu ministério.
Entretanto, meus senhores, quero dizer que é com muita honra que sou
cristão e julgo qualquer pensamento inferido no sentido de que os meus
pronunciamentos, projetos, requerimentos são exclusivamente para o povo
evangélico, porque, se assim o fosse, eu seria, na verdade, reprovado diante
de Deus, porque fui eleito Deputado pelo Estado de Minas Gerais. E a
política é tão sacrossanta quanto o sacerdócio. Posso afirmar aos senhores
que o princípio básico de uma igreja cristã está no caráter. É verdade, meus
senhores, que a Bíblia diz que, nos últimos dias, surgirão mercadores da
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palavra, que farão mercancia do povo de Deus. Terá que se cumprir a
profecia do Verbo Eterno, que diz que, nesse dia, muitos se aproximarão,
dizendo: "Senhor, em Teu nome, nós profetizamos, expulsamos demônios,
fizemos sinais ou maravilhas"; porque Ele lhes dirá explicitamente: "Nunca
vos conheci, apartai-vos de mim vós, os que praticais a iniqüidade". Você crê
que há um só Deus? Faz bem. O diabo também crê e treme, mas continua
sendo diabo.

A ação de um cristão está na sua fé e na sua vida, e não no que ele come,
bebe, veste, não nos seus costumes, mas no seu caráter e fé no Deus que
pode mudar a Nação brasileira.

Eu termino este pronunciamento dizendo que aqueles que generalizam e
colocam como universal a atitude isolada de qualquer evangélico, na
verdade, estão demonstrando uma discriminação religiosa muito grande. Eu
não posso discriminar ou julgar uma instituição pelo comportamento de um
homem ou de alguns homens. Eu não posso julgar a Igreja Católica pelo
comportamento de alguns católicos, mesmo porque, na escola em que
estudei e creio, porque a Bíblia é a única regra de fé e prática do verdadeiro
cristão, eu defino o verdadeiro cristão não como um batista ou presbiteriano
ou católico ou metodista, mas como aquele que segue ou procura seguir
Aquele que se fez carne e habitou entre nós cheio de glória e de majestade.

É com dificuldade, mas sentindo a necessidade, que falo desta tribuna.
Não me coloco como juiz de ninguém e jamais tive essa intenção. As vezes
em que denunciei qualquer coisa desta tribuna, denunciei a maneira
deformada que prejudica a Nação brasileira e não permite que a bênção
venha sobre ela, porque somente uma terra curada pode ser abençoada.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Deputado Raul Lima
Neto, V. E.xa. é brilhante. Já conversei sobre isso com vários companheiros
e gostaria que, da próxima vez que ocupasse a tribuna - isso sena bom para
todos -. em vez de fazer um sermão, V. Exa. fizesse um discurso.

O Deputado Raul Lima Neto - Muito bem. E interessante como nós nos
acostumamos com uma época diferente das épocas passadas, quando o
nosso País era avivado, como o Pe. Antônio Vieira misturava lodos os seus
pronunciamentos com a palavra de Deus.

Concluo dizendo. Deputado Alencar da Silveira Júnior, V. Exa. bem que
precisaria ser um cristão.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

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

passa à 2a Parte da reunião, com a 11 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo comunicações da Presidência e de Deputados e a
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apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n o 47197. do
Governador do Estado, que suprime o § 60 do art. 36 da Constituição do
Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Ermano Batista: suplente - Deputado
Kemil Kumaira: pelo PFL: efetivo - Deputado Wilson Pires: suplente -
Deputado Sebastião Costa: pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Andrade:
suplente - Deputado Toninho Zeitune; pelo PTB: efetivo - Deputado
Ambrósio Pinto; suplente - Deputado Olinto Godinho: pelo PDT: efetivo -
Deputado João Batista de Oliveira; suplente - Deputado José Braga.
Designo. A Área de Apoio às Comissões.

Leitura de Comunicações
- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Meio Ambiente - aprovação, na
2a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.326197. do Deputado Gil Pereira
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Elmo Braz, solicitando a

retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1 .360/97, de sua autoria, que dá
nova redação ao art. 1° da Lei n° 3.373, de 12/5/65. Inclua-se o projeto em
ordem do dia para os fins do art. 288 da Resolução n o 5.065, de 1990.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Administração Pública,

em que solicita seja enviado ofício ao Ministro das Relações Exteriores, com
vistas a que entre em contato com a Embaixada dos Estados Unidos no
Brasil, a fim de esclarecer a intervenção do Embaixador desse país na
concorrência para aquisição do sistema de radiocomunicação da Policia Civil
do Estado. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase. a Presidência

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente. V. Exa. pode verificar

de plano a inexistência de quorum" regimental para votação de matérias e
até para continuação dos nossos trabalhos. Solicito-lhe, então, que encerre a
reunião.

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

"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 5, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 223a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19111197
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
requerimento do Deputado Gilmar Machado: aprovação - Discussão, em l
turno, do Projeto de Lei n° 1.223197: discurso do Deputado Gilmar Machado;
apresentação de emendas; encerramento da discussão; encaminhamento do
projeto e das emendas à Comissão de Educação - Discussão, em 2° turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n° 25196: encerramento da discussão;
questão de ordem; votação: inexistência de "quorum" para votação; anulação
da votação - Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição
no 34/97; encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei Complementar n° 25197; apresentação de emendas: encerramento da
discussão; leitura das emendas; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação na forma do vencido em 1 0 turno; votação da Emenda n° 1;
aprovação; votação da Emenda n o 2; aprovação - Discussão, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.226197; rejeição - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.237197; aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei n° 786196; encerramento da discussão; requerimento
do Deputado Raul Lima Neto; deferimento; questão de ordem; leitura do
destaque; votação do projeto, salvo destaque: aprovação na forma do
vencido em 1 0 turno; votação do destaque; aprovação - Discussão, em 21
turno, do Projeto de Lei n° 1.091197; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
- Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Dilzon Meio - Maria

Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aíiton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Mana Barros - José Militão - Kemil Kumaira -
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Leonidio Bouças - Luiz Fernando Fana - Marco Régis - Mana José Haueisen
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péncles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tonintio Zeitune - Wanderley Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20h14min, a lista de

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

ia Parte
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

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

Projetos de Lei n°s 1.400 e 1.419197 e 862196; o Projeto de Lei
Complementar n° 23197 e o Veto à Proposição de Lei n° 13.462, em virtude
de sua apreciação na reunião ordinária realizada hoje, à tarde.

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

Machado, em que solicita inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei
n° 1.223197, de sua autoria. que dispõe sobre a descentralização do ensino e
dá outras providências, seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias
constantes na pauta. Em votação, o requerimento do Deputado Gilmar
Machado. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n o 1.223197. do Deputado Gilmar
Machado, que regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, que dispõe
sobre a descentralização do ensino e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovação com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação com a Emenda n 1, da Comissão de
Justiça, e com as Emendas n°s 2 a 6, que apresenta. Em discussão. o
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projeto. Com a palavra, para discutir a matéria, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, gostaríamos de salientar que hoje não estaremos votando esse
projeto, mas apenas recebendo as emendas, porque várias delas foram
apresentadas. Estamos apresentando esse projeto regulamentando o art.197
da Constituição, porque estamos preocupados com a política que o Governo
do Estado vem fazendo de municipalização do ensino, que é a transferência
de escolas do Estado para os municípios, sem que esses tenham condições
de absorver todas as escolas. Ao mesmo tempo. estamos assistindo a um
transtorno enorme, dadas as dificuldades que os Prefeitos estão
encontrando. A Secretaria de Estado de Educação vem editando resoluções
em cima de resoluções. Estaremos, inclusive, entrando com um projeto
propondo a suspensão dessas resoluções, porque não existe lei que ampare
o Estado na exigência de que, para cada vaga que ele abra, o município
tenha que absorver dois alunos do ensino fundamental. A LDB não
estabelece isso, a Lei do Fundo também não. Então, fizemos esse projeto de
lei para criar regras no processo das transferências dessas escolas, para
tentar assegurar os direitos dos professores, que hoje ficarão em adjunção e
alguns em disponibilidade, podendo ser deslocados de um município para
outro. Então, essa é a preocupação. Esperamos que, na hora em que formos
votar o projeto, todos os Deputados possam discuti-lo, porque sei que quase
todos aqui estão enfrentando problemas nas suas cidades com esse
processo da descentralização e da nucleação, principalmente do ensino
médio, que tem sido um transtorno enorme no Estado. E exatamente esse
alerta que gostaríamos de fazer, porque algumas emendas foram
apresentadas. Tivemos aqui um fórum técnico para debater o assunto. A
Assembléia Legislativa vai promover, no dia 28. uma teleconferência. Será a
primeira teleconferência. Inclusive, gostaríamos de parabenizar a Mesa
Diretora da Assembléia por essa iniciativa, que visa ao conjunto do Estado,
objetivando, pelo menos, tentar ajudar um pouco os Vereadores e os
Prefeitos que hoje passam por um momento extremamente delicado. Se nós
não fizermos nada, esse processo pode significar o fim e a quebra definitiva
das finanças do Estado.

Então, é fundamental que todos possam acompanhar e participar desse
processo. Gostaríamos apenas de fazer esta observação. Quando da
votação, estaremos, então, encaminhando e explicitando melhor o nosso
posicionamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

EMENDAS AO PROJETO DE LEI
N° 1.223197
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43.7
SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°1

Dê-se à Emenda n° 1 a seguinte redação:
"Art. 30 - A transferência de que trata o artigo anterior depende de lei

municipal e será precedida de avaliação da capacidade mínima de
atendimento escolar do município, calculada conforme o disposto na Lei
Federal n° 9.424, de 1996.

Parágrafo único - Serão consideradas para o cálculo da capacidade
mínima de atendimento a educação infantil, a educação especial e a
educação de jovens e adultos.".

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 1997.
Gilmar Machado

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°2
Dê-se à Emenda n o 2 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - A descentralização do ensino, por cooperação entre o Estado e os

municípios, prevista no art. 197 da Constituição do Estado, será feita nos
termos desta lei, garantindo-se:

- o atendimento prioritário à educação infantil, ao ensino fundamental e à
educação de jovens e adultos:

II - o repasse dos recursos técnicos e financeiros correspondentes ao
número de matriculas assumidas pelos municípios-,

III - a suplementação dos recursos referentes à diferença entre o custo
médio aluno/ano e o custo efetivamente comprovado:

IV - a alienação ao município, por doação, dos bens móveis e imóveis da
unidade escolar municipalizada.

Parágrafo único - A expansão de vagas no ensino médio não ficará
condicionada ao processo de municipalização do ensino fundamental.".

Sala das Reuniões. 18 de novembro de 1997.
Gilmar Machado

2	 SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°5
Dê-se à Emenda n° 5 a seguinte redação:
"Art. 40 - O Poder Executivo poderá ceder ao município servidor ocupante

de cargo efetivo, integrante do Quadro Permanente ou do Quadro do
Magistério, lotado na escola a ser municipalizada, sem prejuízo dos direitos e
vantagens do cargo, por um período mínimo de 5 (cinco) anos.

E § 1 0 - Fica assegurada uma indenização, proporcional ao tempo de
serviços prestados, aos trabalhadores designados que eventualmente forem
demitidos em virtude do processo de descentralização do ensino.".

Sala das Reuniões. 18 de novembro de 1997.
Gilmar Machado

EMENDA N°7
Dê-se ao art. 3 0 a seguinte redação:
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Art. 30 - A transferência de que trata o artigo anterior depende de lei

municipal autorizativa e será precedida da avaliação da capacidade mínima
de atendimento escolar do município, cujo cômputo compreenderá as
matrículas na educação infantil, no ensino fundamental e na educação de
jovens e adultos.".

Sala das Reuniões, 30 de setembro de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: A emenda apresentada visa a corrigir lapso havido na

aprovação do parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que acolheu a Emenda n° 1. da Comissão de Constituição e
Justiça, e apresentou, entre outras, a Emenda n° 4. Ocorre que são as
referidas emendas incongruentes entre si, motivo pelo qual é apresentada
esta emenda substitutiva, que retoma o sentido originalmente pretendido.

EMENDA N°8
Dê ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - As responsabilidades do Estado e do município, inclusive as

relativas à alocação de recursos orçamentários, serão detalhadas nos termos
de convênio a ser celebrado entre as partes, o qual deverá permanecer no
órgão estadual ou municipal de educação signatário do instrumento, à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para os fins do
exercício da fiscalização prevista no art. 76, inciso Xl, da Constituição
Estadual.".

Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Recebi do ilustre Conselheiro Simão Pedro Toledo, ex-

Deputado Estadual, solicitação para que o texto do art. 50 do projeto de lei
em discussão seja aprovado nos termos acima. A justificação por ele
apresentada foi a seguinte:

"No Fórum Técnico Ensino Fundamental sob a Nova Legislação,
promovido pela Assembléia Legislativa nos dias 16 e 17 de outubro últimos,
foi distribuída aos participantes cópia do Projeto de Lei n° 1.223197, do
Deputado Gilmar Machado, o qual regulamenta o art. 197 da Constituição
Estadual.

Considerando a competência do Tribunal, nos termos do disposto nos arts.
76, inciso Xl, e 180, § 40 , da Carta mineira, solicito que V. Exa. se digne
apresentar a presente emenda aditiva ao art. 5 0 do Projeto de Lei n°
1.223/97".

Assim sendo e considerando, ainda, a pertinência da alteração proposta,
espero merecer o apoio de meus pares para a aprovação desta emenda.

EMENDA N°9
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
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Art. 1 0 - A descentralização do ensino, por cooperação entre o Estado e os
municípios, prevista no art. 197 da Constituição do Estado, será feita nos
termos desta lei, garantindo-se:

- o atendimento prioritário ao ensino fundamental;
II - o repasse de recursos financeiros do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, proporcional ao
número de matriculas da rede pública estadual assumido pelos municípios.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Pendes Ferreira
Justificação: A presente emenda objetiva garantir que os municípios

passarão a receber os recursos do Fundo tão logo assumam alunos que
eram da rede estadual, definindo claramente a origem dos recursos
repassados pelo Estado aos municípios.

EMENDA N°10
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - A descentralização do ensino compreende a transferência aos

municípios de escolas de ensino pré-escolar e fundamental da rede pública
do Estado.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Péricles Ferreira

EMENDA N° 11
Dê-se ao art. 3 1 a seguinte redação:
Art. 30 - A transferência de que trata o artigo anterior depende de lei

municipal autonzativa e será precedida de avaliação da capacidade mínima
de atendimento escolar do municipio, que será calculada observando-se:

- as disposições da Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
para os efeitos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério;

II - as matriculas na educação infantil, no ensino fundamental e na
educação de jovens e adultos ministradas em escolas municipais autorizadas
pelo Conselho Estadual de Educação, para os efeitos da Lei n° 12.040, de 28
de dezembro de 1995.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Pêricles Ferreira

EMENDA N°12
Dê-se ao art. 5 0 a seguinte redação:
"Art. 50 - As responsabilidades do Estado e do município, inclusive as

relativas à alocação de serviços técnicos e orçamentários, serão detalhadas
nos termos de convênio a ser celebrado entre as partes.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Péridles Ferreira
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Justificação: Os recursos a serem repassados pelo Estado aos municípios

serão especificados em convênio. Assim sendo, os recursos técnicos, que se
caracterizarão pela cessão de pessoal, remessa de material pedagógico e
realização de cursos para docentes, deverão ser também definidos em
convênio.

EMENDA N°13
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O Poder Executivo definirá critérios para a expansão de vagas na

rede pública estadual tendo em vista a progressiva universalização da oferta
do ensino médio.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Péncles Ferreira

EMENDA N° 14
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - As responsabilidades do Estado e do município, inclusive as

relativas à alocação de recursos orçamentários, serão detalhadas nos termos
de convênio a ser celebrado entre as partes, que disporão de até um ano
para fazê-lo, contado da data de publicação desta lei.".

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 1997.
Gilmar Machado

EMENDA N°15
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A substituição de Diretor das escolas estaduais municipalizadas

só poderá ser feita após o ocupante do cargo ter cumprido o seu mandato,
excetuando-se dessa norma os casos previstos em lei.".

Anderson Adauto
Justificação: Apesar de reconhecermos a natureza do cargo de Diretor

escolar, que é a de cargo em comissão, entendemos que a escolha do
Diretor de escola estadual, mediante eleição, deve ser respeitada pelo poder
público. Assim sendo, apresentamos esta emenda, com o objetivo de
resguardar a expressão da vontade da comunidade escolar.

EMENDA N° 16
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os municípios que ainda mantêm o ensino de 2 0 grau, ao

optarem pela municipalização do ensino fundamental, transferirão para o
Estado a responsabilidade pela sua manutenção.".

Andersori Adauto
Justificação: A LDB não permite que os municípios incluam o ensino de 20

grau nos 25% que, por força do dispositivo constitucional, são obrigados a
destinar à educação.

Com a municipalização do ensino, os municípios receberão os alunos do
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ensino fundamental que freqüentam as escolas públicas estaduais.
Dessa maneira. entendemos oportuna a apresentação desta emenda, uma

vez que, de acordo com a legislação vigente, cabe ao Estado oferecer o
ensino fundamental e priorizar o ensino de 2 0 grau.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas ao projeto as Emendas nos 7 e 14 e subemendas, que
receberam o n° 1. às Emendas n°s 1. 2 e 5, do Deputado Gilmar Machado: a
Emenda n° 8, do Deputado Sebastião Navarro Vieira: as Emendas n°s 9 a
13, do Deputado Péncles Ferreira; e as Emendas n°s 15 e 16, do Deputado
Anderson Adauto. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a
Presidência encaminha as emendas e o projeto à Comissão de Educação.

Discussão. em 20 turno. da Proposta de Emenda à Constituição n° 25196,
do Deputado Marcos Helênio. que suprime o § 2 0 do art. 67 da Constituição
do Estado. que limita a cinco o número de projetos de lei de iniciativa
popular que podem ser apresentados em cada sessão legislativa. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em discussão, a
proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como o senhor pode

verificar de plano, nós não temos 'quorum" qualificado para votação de
propostas de emenda à Constituição, mas o temos para votação de projetos
dos Deputados. Então, faço a proposta de que, como não há quorum" para
votação de propostas de emenda, passemos imediatamente à votação dos
projetos. Depois, faremos a verificação novamente para ver se há "quorum"
para a votação de propostas de emenda, para as quais precisamos de 48
votos favoráveis.

O Sr. Presidente - A Presidência não tem condição de verificar, de plano, o
"quorum".

O Deputado Gilmar Machado - Então, o senhor pode verificar que não há
48 Deputados para votação de propostas de emenda. mas temos "quorum"
para votação dos projetos de Deputados que estão na pauta. A questão de
ordem que formulo é nesse sentido, dentro do Regimento.	--

O Sr. Presidente - Esta Presidência vai proceder à votação pelo sistema
eletrônico, na qual será verificado o "quorum". Em votação, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 25/96. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, por meio do painel eletrônico, de
conformidade com o art. 260. 1, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-la registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la
registrarão "não". A Presidência lembra ao Plenário que. nos termos do art.
201 do Regimento Interno, a proposta de emenda à Constituição será
aprovada se obtiver, no mínimo. 48 votos favoráveis. A fim de proceder à
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votação por meio do painel eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados
que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. (- Pausa.) A Presidência solicita a atenção dos Deputados para os
seguintes procedimentos: primeiro, os Deputados deverão tomar os seus
lugares; segundo, ao toque da campainha e dentro de um prazo de 15
segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar sua senha e, em seguida,
registrar o voto sim", "não" ou "branco", observando no visor do posto de
votação se o voto foi computado. A Presidência esclarece que cada posto
registra somente um voto. A Presidência vai dar inicio ao processo de
votação e, para tanto, solicita que os Deputados tomem seus lugares. Em
votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados; votaram "não" 2

Deputados, perfazendo o total de 39 votantes. Não há "quorum" qualificado
para a votação da proposta de emenda à Constituição, mas o há para a
continuação dos nossos trabalhos. A Presidência toma a votação sem efeito.

Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 34/97,
do Governador do Estado. que altera a redação do inciso VIII do art. 10 da
Constituição do Estado, adequando esta à Constituição Federal, no tocante à
exploração dos serviços locais de gás canalizado. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta. Em discussão, a proposta. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar n o 25197, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 25197

EMENDA N° 1
Suprima-se o art. 11, renumerando-se os arts. 12 e 13.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: Em decorrência da exigüidade de tempo para operacionalizar

o referido Fundo ainda neste exercício, e devido ao fato de ele não ter sido
previsto na proposta orçamentária do Estado para o exercício de 1998,
propõe-se a referida alteração, para que o Fundo atinja os propósitos
mencionados no projeto de lei, particularmente no que se refere ao crédito
especial, que só deverá ser realizado no exercício de 1998.

EMENDA N°2
Incluam-se no art. 70 os seguintes § 4 0 e 50:
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"Art. 70
§ 

40 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. atuará como
mandatário do Estado na contratação de operações de financiamento
reembolsável e de recursos sem retomo com recursos do fundo, na cobrança
dos créditos concedidos e na definição da forma de aplicação das
disponibilidades transitórias de caixa, nos termos do art. 6° da Lei
Complementar n° 27, republicada em 5 de novembro de 1996, devendo,
para tanto, recorrer às medidas administrativas e judiciais necessárias.

§ 50 - O agente financeiro poderá transigir, para efeito de acordo, com
relação às penalidades previstas, decorrentes de inadimplemento por parte
do beneficiário, observados os critérios próprios estabelecidos na
regulamentação do fundo.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: O objetivo da emenda é permitir ao BDMG, na qualidade de

agente financeiro, operacionalizar os processos de financiamento, seja
mediante a celebração dos contratos de financiamento, seja mediante o
recebimento dos retornos do principal e dos juros das operações contratadas.
Para também cumprir o que dispõe o art. 60 da Lei Complementar n° 27,
toma-se indispensável que o Banco atue como mandatário do Estado de
Minas Gerais. No § 5°, são fornecidos instrumentos ao BDMG para municiá-
lo de alternativas capazes de possibilitar o recebimento de créditos
duvidosos, por meio de negociação e acordo.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas as Emendas n°s 1 e 2, do Deputado Péricles Ferreira.
Nos termos do § 40 do art. 169 do Regimento Interno, a Presidência vai
submeter as emendas a votação, independentemente de parecer. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura das emendas.

O Sr Secretário (Deputado Ivo José) - (- Lê as Emendas n°s 1 e 2,
publicadas nesta edição.)

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. salvo emendas. A Presidência
vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, por meio do painel
eletrônico. Em votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam 'sim" os seguintes Deputados:
Geraldo Rezende - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro

Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
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Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis -Mana José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pauto Piau -
Péncles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amara! - Ronaldo Vasconcellos
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados. Não houve voto em
branco nem voto contrário. Está aprovado o Projeto de Lei Complementar n°
25/97 na forma do vencido em 1 0 turno, salvo emenda. Em votação, a
Emenda n° 1.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Geraldo Rezende - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olívia - Aílton Vilela -

Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Roberto -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Elbe
Brandão - Emiano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros
- José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mana
José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Péncles Ferreira
- Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 42 Deputados. Não houve voto contrário
nem voto em branco. Está aprovada a Emenda n° 1. Em votação, a Emenda
n°2.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Geraldo Rezende - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Aílton Vilela -

Ajatmar Silva - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Roberto -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros
- José Militão - Kernil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Péncles Ferreira
- Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson
Pires.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados. Não houve voto contrário
nem voto em branco. Está aprovada a Emenda n° 2. Está, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei Complementar n° 25/97 na forma do
vencido em 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 e 2. A Comissão de Redação.
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Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.226197. do Deputado

Antônio Andrade, que obriga os motoristas que solicitarem a revalidação da
Carteira Nacional de Habilitação junto ao DETRAN-MG a realizar curso de
orientação para o trânsito. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa Social opina por sua
rejeição. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.237/97. da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais, que inclui conteúdos relacionados com o
tema "direitos humanos" nos currículos escolares. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais opina por sua aprovação, com as Emendas n os 1 e
2, que apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovação com as
Emendas n

os 1 e 2. da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as
Emendas n

os 1 e 2, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.237197 com as
Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de Educação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 788196, do Deputado Raul
Lima Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a TELEMIG implantar
senha para acesso, pelo usuário. a seu serviço 900 e dá outras providências.
A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Raul Lima Neto em que solicita a votação destacada do art. 2 0 e seu
parágrafo único.

A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII
do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Sr. Presidente. solicito que seja feita a

leitura do destaque.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à leitura do destaque. O Sr. Secretário - (- Lê:)"Art. 2 0 - Os
serviços classificados pelas concessionárias de serviços públicos de
telecomunicações como de interesse público ou de informações úteis da
comunidade poderão ser prestados sem a exigência de prévia autorização
do titular do direito de uso.
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Parágrafo único - Os serviços expressos no 'caput' deste artigo deverão ser

bloqueados quando solicitados pelo titular do direito de uso da linha".
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo destaque. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, o art. 2°, destacado. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 788196 na forma do vencido em 1 0 turno. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.091/97, da Deputada Maria
José Haueisen, que disciplina a publicação dos atos administrativos que
menciona e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei
no 1.091197 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Redação.

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

de propostas de emenda à Constituição, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas,
com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18 PARTE DA 3248 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20111197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da 1a Parte - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Agraciamento - Palavras do Sr.
Governador do Estado.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência convida a

tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Eduardo Azeredo, Governador do
Estado de Minas Gerais: Walfndo dos Mares Guia. Vice-Governador do
Estado de Minas Gerais; Desembargador Lúcio Urbano. Presidente do
Tribunal de Justiça: Ministro Humberto Souto, do Tribunal de Contas da
União; e os Deputados Cleuber Carneiro, Francisco Ramalho, Geraldo
Rezende, Elmo Braz, Ivo José, Dilzon Meio, Maria Olívia, Kemil Kumaira,
Ajalmar Silva, Dimas Rodrigues, Adelmo Carneiro Leão e Ermano Batista,
membros do Conselho da Ordem do Mérito Legislativo.

Destinação da l a Parte
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Destina-se esta parte da

reunião à solenidade de entrega das Medalhas da Ordem do Mérito
Legislativo, conferidas aos cidadãos e às instituições que, por suas
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realizações e seu mérito, tenham-se tornado merecedores do especial
reconhecimento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais no
ano de 1997.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Convido os presentes a

ouvir o Hino Nacional, a ser executado pela Banda de Música da Policia
Militar do Estado de Minas Gerais.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Eduardo Azeredo. Governador do Estado; Walfrido dos Mares

Guia, Vice-Governador do Estado; Humberto Souto. Conselheiro do Tribunal
de Contas da União; senhores membros do Conselho da Ordem do Mérito
Legislativo; Sr. Desembargador Lúcio Urbano, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado; senhores convidados; agraciados; senhoras e senhores,
esta solenidade ocorre num momento decisivo para o País. Estamos
aprendendo, a duras penas, os caminhos da globalização económica. Trata-
se de um processo cheio de riscos e desafios que se instalou de forma
definitiva e irreversível.

O recente abalo das bolsas de valores tirou o sono dos investidores. de
Tóquio a Nova lorque. e de governantes do mundo inteiro. O capital
especulativo internacional mostra-se cada vez mais volúvel e voluntarioso,
ávido de lucros fáceis e rápidos. Uma a uma, as nações emergentes vão
sendo sacrificadas a essa divindade sedenta de ganhos cada vez maiores.

Não há como negar: estamos diante de uma situação que inspira cuidados,
exige respostas imediatas e eficazes. Diante dessa realidade, é preciso,
como nunca, ter os pés firmemente plantados no chão. Isso não significa
desistir dos sonhos e da esperança. Quer dizer, antes, que e preciso ter
disposição e ânimo para torná-los concretos. E tempo de renunciar à ilusão
das soluções fáceis para abraçar as efetivas e duradouras. mesmo porque,
como diz a sóbria voz dos mineiros. 'sonho feito de brisa, vento vem
terminar'.(.

Em determinados momentos da história, impõe-se que os interesses
setoriais e regionais se coloquem inteiramente em sintonia com os grandes
interesses nacionais: a Nação vem em primeiro lugar.

Penso que estamos vivendo hoje um desses momentos. Por isso,
manifesto, nesta solenidade que reúne lideranças de Minas e do Pais, a
integral solidariedade da Presidência desta Casa, que traduz, estou certo, o
sentimento majoritário do parlamento de Minas, com o Exmo. Sr. Presidente
da República. Fernando Henrique Cardoso, na ação corajosa e patriótica em
defesa da estabilidade econômica do Brasil.

As medidas recentemente anunciadas pelo Governo central, para fazer
frente à turbulência e às ameaças da conjuntura financeira internacional,
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colocando em risco o esforço nacional para construir uma moeda sólida e
estável, contam com nosso apoio incondicional, sobretudo porque preservam
setores sociais que também devem ser defendidos em sua essência e em
seus objetivos estratégicos de superar os desequilíbrios existentes em nossa
sociedade.

São medidas que afetam os setores econômico e socialmente mais fortes,
que devem contribuir para evitar uma ruptura de maior gravidade. Objetivos
eleitorais devem ser postos de lado nesta hora, como também qualquer
espécie de oportunismo demagógico.

Se outras ações se fizerem necessárias para garantir a estabilidade
monetária do País, julgamos que a opinião pública aprovará as iniciativas do
Governo, pois o mais perverso imposto já pago pelos trabalhadores e pelas
camadas pobres da sociedade, nos últimos tempos, foi o imposto
inflacionário, que atinge duramente, de forma impiedosa, aqueles que vivem
apenas de salários que mal garantem a sobrevivência, as necessidades
básicas da vida humana.

A maior riqueza de um país é constituída pelo valor de sua gente. Esse
tesouro perdura mesmo quando os capitais se tomam voláteis. E ele que
permite superar as adversidades e preparar as arrancadas rumo ao futuro.

Ao conceder esta comenda ás pessoas físicas e jurídicas, nacionais e
estrangeiras, que, por seus serviços ou méritos excepcionais, tenham-se
tomado merecedoras do especial reconhecimento da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, esta Casa dobra-se diante dessa evidência: é
com pessoas que se constrói uma grande nação.

Em nome do Legislativo mineiro, cumprimentamos todos os agraciados,
personalidades ligadas a este Estado e, especialmente, a este Poder.
Contando com a parceria de cada um, o parlamento de Minas sente-se forte
para dar prosseguimento a seu trabalho em prol do desenvolvimento desta
terra e da felicidade de sua gente.

Agraciamento
O Mestre de Cerimônias - Senhoras e senhores, damos início, neste

momento, à solenidade de entrega das Medalhas da Ordem do Mérito
Legislativo. Criada em abril de 1982. a Ordem do Mérito Legislativo é
conferida aos cidadãos e às instituições que, por suas realizações e seu
mérito, tenham-se tomado merecedores do especial reconhecimento da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

As Medalhas da Ordem são concedidas mediante proposta de seu
Conselho, sediado no Palácio da Inconfidência e composto pelos membros
da Mesa da Assembléia de Minas, pelas Lideranças da Maioria e da Minoria
e pelos ex-Presidentes desta Assembléia, no efetivo exercício do mandato
de Deputado Estadual.
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O ingresso nesta Ordem e as promoções por ela homologadas também
representam a homenagem do Poder Legislativo a pessoas e instituições que
contribuem, com suas iniciativas e ações, para o bem-estar da sociedade.

Antecedendo a entrega das medalhas e simbolizando o sentimento de
respeito com que são recebidos todos os agraciados da Ordem, ouviremos,
neste instante, o toque de clarins.

- Dragões tocam clarins.
Daremos inicio, neste instante, ao ato de entrega das condecorações da

Ordem do Mérito Legislativo, com a outorga do seu grau de máxima
hierarquia, o Grande Mérito.

As personalidades agraciadas com o Grande Mérito foram indicadas pelo
Conselho da Ordem, considerando o compromisso com a defesa e o
aperfeiçoamento das instituições democráticas e a consagração aos ideais
da justiça social.

Convidamos a comparecer ao local da condecoração os Exmos. Srs.
Governador Eduardo Brandão de Azeredo (promoção): Vice-Governador
Walfndo Silvino dos Mares Guia Neto (promoção); Desembargador Lúcio
Urbano Silva Martins (promoção); Embaixador Carlos Moreira Garcia;
Ministro Marcos Vinícius Rodrigues Vilaça: Desembargador Paulo Tinoco
(promoção); Djalma Bastos de Morais. Como homenagem póstuma da
Ordem ao sociólogo Herbert de Souza. convidamos o seu sobrinho. Rogério
de Oliveira, a comparecer ao local.

O Presidente desta Casa e do Conselho da Ordem do Mérito Legislativo,
Deputado Romeu Queiroz, procederá à entrega das condecorações do grau
Grande Mérito.

- Procede-se à outorga das condecorações.
O Mestre de Cerimônias - Solicitamos aos agraciados a fineza de retomar

a seus lugares. (- Palmas.)
A Ordem do Mérito reúne este ano, no grau Mérito Especial,

personalidades que, em vários âmbitos de atividade, contribuíram para o
desenvolvimento regional e nacional, no exercício político, na área
educacional e cultural, na vida militar, no Poder Judiciário, no setor
governamental e no campo cia livre iniciativa.

Convidamos a tomar suas posições os agraciados com o mérito especial
da Ordem: Deputado Federal Herculano Anghinetti; Deputado Federal João
Domingos Fassarelia; Deputado Federal João Lúcio Magalhães Bifano;
Deputado Federal Zaire Rezende (promoção); General-de-Divisão Carlos
Patrício Freitas Pereira (- Palmas.); Deputado Estadual Anivaldo Antônio dos
Santos Coelho (- Palmas.): Deputado Estadual Antônio Felipe Zeitune (-
Palmas.); Deputado Estadual lvair Nogueira do Pinho (- Palmas.); Deputado
Estadual Olinto Dias Godinho (- Palmas.); Secretário de Estado Antônio
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Aureliano Sanches de Mendonça (- Palmas.): Vereador Sávio Souza Cruz (-
Palmas.): Juiz Gabriel de Freitas Mendes: Conselheiro João Bosco Murta
Lages (- Palmas.); Juiz Joaquim Herculano Rodrigues (- Palmas.); Dr. Elmo
Meireles Pahl (- Palmas.); Dr. Geraldo Magela Pinto Garcia (- Palmas.); Juiz
José Joaquim Benfica (- Palmas.); Dr. Milton Reis (- Palmas.); Eng° Rubens
Lessa Carvalho (promoção) (- Palmas.); Cônsul Grammenos Mastrojeni (-
Palmas.): Reitor Faiçal David Freire Chequer (- Palmas.); Economista
Virgílio Guimarães de Paula (- Palmas.); Dr. Francisco Américo Mattos de
Paiva (- Palmas.); Dr. Eduardo Silveira de Noronha Filho (- Palmas.); Dr.
Flávio Góes Menicucci (- Palmas.): Dr. Raimundo Cândido Júnior (-
Palmas.); Eng° Giovanni Battista Razelii (- Palmas.); Dr. Mauro Roberto
Soares de Vasconceilos (promoção) (- Palmas.); Dr. Paulo Sevenno de
Rezende (promoção) (- Palmas.); Dr. Guy Torres (promoção) (- Palmas.);
Coronel-de-Cavalaria QEMA Ary Vieira Costa (promoção) (- Palmas.).

Para a condecoração, solicitamos as presenças dos Srs. Deputados
Cleuber Carneiro, Francisco Ramalho, Geraldo Rezende e Elmo Braz.

- Procede-se à outorga das condecorações.
O Mestre de Cerimônias - Solicitamos aos senhores agraciados a gentileza

de retomar a seus lugares. Convidamos também a comparecer ao local de
condecoração no grau Mérito Especial da Ordem: Cel. PM Osvaldo Miranda
da Silva (- Palmas.): Cel. PM Mauro Lúcio Gontijo (- Palmas.); Cel. PM An
de Abreu (- Palmas.); Cei. PM Edgar Eleutério Cardoso (- Palmas.): Dr.
Airson Bezerra Lócio (- Palmas.): Dr. Hildeberto Santos Araújo (- Palmas.):
Dr. Bayron Costa de Queiroz (- Palmas.): Dr. Ciriaco Serpa de Menezes (-
Palmas.); empresário Walduck Wanderley (promoção) (- Palmas.);
empresária Dalva Camilo Diniz (promoção) (- Palmas.); compositor
Fernando Rocha Brant (- Palmas.): cantor Milton Silva Campos do
Nascimento (- Palmas.): jornalista Edison Zenóbio (promoção) (- Palmas.);
jornalista Carlos Lindemberg Spinoia de Castro (promoção)(- Palmas.):
empresário Marcílio Gonçalves (promoção) (- Palmas); empresário Stefan
Bogdan Salej (promoção) (- Palmas.); empresário Nagib Calil El Abras
(promoção) (- Palmas.); empresário Gilmam Viana Rodrigues (- Palmas.);
empresário José Orlando Pinto da Cunha (- Palmas.): cineasta Helvécio Luiz
de Amonm Ratton (- Palmas.); maestrina Ângela Pinto Coelho (- Palmas.);
Sra. Priscila Euler Freire de Carvalho (- Palmas.); artista plástico Alvaro
Brandão Apocalypse (- Palmas.): artista plástico Amilcar de Castro (-
Palmas.); Diretor de Teatro José Geraldo d'Angelo (- Palmas.): jornalista
Hiram Firmino (- Palmas.): arquiteto Alvaro Hardy (- Palmas.): escritor
Roberto Drummond (- Palmas.); Dr. Renato Fraga Valentim (- Palmas.): Pe.
José Feliciano da Costa Simões (promoção) (- Palmas.).

Os Deputados Ivo José, Dilzon Meio, Maria Olivia e Kemil Kumaira farão a
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outorga das condecorações.

- Procede-se à outorga das condecorações.
O Mestre de Cerimônias - Senhores agraciados, por gentileza, queiram

retomar a seus lugares. O Conselho da Ordem distinguiu, com o grau Mérito,
pessoas que, na vida pública ou no setor privado, deram significativa
contribuição à coletividade, no esforço solidário desenvolvido em múltiplos
campos de atuação.

Convidamos os agraciados no grau Mérito a comparecer ao local da
condecoração: D. Lélis Lara: D. Anselmo MüIler (- Palmas.): Secretário
Adjunto Eduardo Pereira Guedes Neto (- Palmas.): Eng° Paulo Kleber Duarte
Pereira (- Palmas.): Dra. Betânia Maria Gonzaga Jayme (promoção) (-
Palmas.): economista Onofre de Oliveira (- Palmas.): Dr. Aluízio Fantini
Valério (- Palmas.): jornalista Paulo César Mota Valadares (- Palmas.): atriz
Patrícia Conceição Meio Novaes (- Palmas.): ator Joaquim Antunes, mais
conhecido como Jackson Antunes (- Palmas.): Dr. Herbert Sardinha Pinto (-
Palmas.); Dr. Antônio Cândido Martins Borges (- Palmas.): Dr. Suas Costa
Pereira (- Palmas.): Vice-Prefeito Marcos Viliela de Sant'anna (- Palmas.):
Ten.-Cel. PM Reni Abel de Miranda (- Palmas.): Maj. PM Fernando Muniz (-
Palmas.): Eng° Paulo Roberto Henrique (- Palmas.): Dr. Lauro Lopes
Pinheiro (- Palmas.): Prof. José Antônio dos Reis (- Palmas.): Juíza Myriam
da Conceição Saboya Coelho (- Palmas.): Sr. Getúlio Gontijo de Amorim (-
Palmas.): Dra. Julieta Burza (- Palmas.): empresária lveta do Carmo Dias (-
Palmas.): Dr. José de Souza Franco (- Palmas.); administrador Olímpio
Esteves Naves Neto (- Palmas.): jornalista Marcelo Landi Mate (- Palmas.):
administrador João Martins Sales Filho (- Palmas.): Dr. Fábio Augusto de
Abreu e Silva (- Palmas.): Eng° Ascendino Romualdo dos Reis (- Palmas.);
Dra. Ângela Lage Damiellian (- Palmas.): Prefeito Fausto do Espírito Santo
Veloso (- Palmas.); Prefeita Niizete Moreira Oliveira (- Palmas.): Dr. José
Emesto Teixeira (- Palmas.); Dr. Luiz Aureliano Gama de Andrade (-
Palmas.): Prefeito Geraldo Barbosa Leão Júnior (- Palmas.); empresário
Alfeu Silva Mendes (- Palmas.); Dr. Nívio Braz de Lima (- Palmas.);
empresário George Norman Kutova (- Palmas.): Prefeito Hermínio José
Gutterres Rodrigues (- Palmas.).

Os Srs. Deputados Ajalmar Silva, Adelmo Carneiro Leão, Ermano Batista e
Cleuber Carneiro farão a outorga das condecorações no grau Mérito.

- Procede-se à outorga das condecorações.
O Mestre de Cerimônias - Senhores agraciados, por gentileza, queiram

retomar a seus lugares.Também distinguidos pela Ordem do Mérito
Legislativo, no grau Mérito, convidamos a comparecer ao local de
condecoração os seguintes agraciados: Dr. Ary Gonçalves Nogueira (-
Palmas.): Prefeito Sebastião Ferreira dos Santos (- Palmas.): Prefeito João
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Eustáquio Vieira (- Palmas.); Prefeito Orlando Gonçalves Pedrosa (-
Palmas.); Prefeito João Reginaldo de Souza (- Palmas.); Sr. Francisco
Barbosa Júnior (- Palmas.); Prefeito Marco Túlio de Souza Lima Novaes (-
Palmas.); Prefeito Hélvio Garcia (- Palmas.); Prefeito Luiz Antônio Carvalho
Santos (- Palmas.); Prefeito Francisco de Assis Peron (- Palmas.);
empresário Fábio Eustáchio de Araújo (- Palmas.): Prefeito Lanfroi
Femandes da Cruz (- Palmas.); Prefeito Paulo Dias Moreira (- Palmas.);
técnico de futebol Hélio Cézar Pinto dos Anjos (- Palmas.); Profa. Mana
Ângela Sena Rabelo (- Palmas.); Prefeito Osmando Pereira da Silva (-
Palmas.); Prefeito Nathan Brauer (- Palmas.); Eng. Marco Antônio de Lima (-
Palmas.): Dr. Ivan José Santana Figueira (- Palmas.); Prefeito Lucimar
Batista Belchior (- Palmas.): Prefeito Urbino Capanema Júnior (- Palmas.);
Prefeito José Mílton de Oliveira (- Palmas.); empresário Roberto Queiroz
Gontijo (- Palmas.); Prefeito Guilherme Ribeiro de Souza (- Palmas.): Profa.
Cândida Correa Cortes Carvalho (- Palmas.): Dr. Ciro dos Santos (-
Palmas.); economista José Osvaldo Guimarães Lasmar (- Palmas.): Dr.
Carlos Geraldo Valadares (- Palmas.); Prefeito Antônio Silva (- Palmas.):
Prefeito Antônio Carlos Mesquita (- Palmas.): jornalista Geraldo Meio Corrêa
(- Palmas.); empresário Maurício de Las Casas lgnácio da Silva (- Palmas.):
Prefeito Wamiillon Fonseca Braga (- Palmas.); empresário Geraldo de Assis
Zebral (- Palmas.): Dr. José Maurício Figueiredo (- Palmas.); Sr. Geraldo
Gonçalves (- Palmas.): Sr. Divino Ribeiro (- Palmas.).

Convidamos os Srs. Deputados Francisco Ramalho, Geraldo Rezende,
Elmo Braz e lvo José para procederem à outorga da condecoração.

- Procede-se â outorga das condecorações.
O Mestre de Cerimônias - Solicitamos aos senhores agraciados a gentileza

de retomar aos seus lugares.
Passam a fazer parte da Ordem do Mérito Legislativo, no grau Insígnia,

cidadãos que, exercendo diferentes atividades na vida comunitária,
credenciaram-se ao reconhecimento de seu trabalho por uma sociedade
melhor. Convidamos a comparecer ao local de condecoração os seguintes
agraciados: Dr. Eduardo Vieira Moreira (- Palmas.): Dr. Paulo Roberto
Valques Milani (- Palmas.): Dr. Rômulo de Oliveira (- Palmas.); administrador
Luiz de Jesus (- Palmas.): Monsenhor Luiz de Freitas Pires (- Palmas.):
Monsenhor Celso de Carvalho (- Palmas.): Pe. José Antista (- Palmas.); Pe.
Hemani José Ferreira (- Palmas.): Pe. José Luciano Jacques Penido (-
Palmas.): Pe. Marcelo Tibo Aires (- Palmas.): Pastor Edson Ferreira
Nascimento (- Palmas.): jornalista Mônica Cristina Miranda Santos (-
Palmas.): Vice-Prefeito Antônio Walter do Amaral (- Palmas.): Vice-Prefeito
Ivamar Goulart da Silva (- Palmas.); Vereador Detsi Gazzinelli Júnior (-
Palmas.): Vereador Hamilton Viana Neves (- Palmas.): Vereador Jean
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Mifarreg (- Palmas.); Vereador João Anacleto dos Santos (- Palmas.); Dr.
José Mário Pena (- Palmas.); Profa. Maria Ivonilde Oliveira Magalhães Cruz
(- Palmas.); Dr. Elias Antônio Augusto Zenun (- Palmas.): Dr. Nelson Soares
de Meio (- Palmas.); Sr. Expedito Silvéno da Silva (- Palmas.).

Para proceder à condecoração, solicitamos a presença dos Srs. Deputados
Dilzon Meio, Maria Olivia, Kemil Kumaira e Dimas Rodrigues.

- Procede-se à outorga das condecorações.
O Mestre de Cerimônias - Solicitamos aos senhores agraciados a fineza de

retomar a seus lugares. (- Palmas.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Exmo. Sr. Governador do Estado de

Minas Gerais, Eduardo Brandão de Azeredo. que falará em nome dos
agraciados.

Palavras do Sr. Governador do Estado
Exmos. Srs. Deputado Romeu Queiroz. Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Walfrido dos Mares Guia, Vice-
Governador: Desembargador Lúcio Urbano, Presidente do Tribunal de
Justiça: Ministro Humberto Souto, membro do Tribunal de Contas da União:
Deputados membros do Conselho da Ordem do Mérito Legislativo:
autoridades civis, militares e eclesiásticas presentes. senhoras e senhores.
agradeço a honra com que o Conselho da Ordem do Mérito Legislativo me
distinguiu, escolhendo-me orador oficial desta solenidade.

Essa distinção ganha relevo quando se identifica, na lista dos agraciados, a
síntese do que Minas e o Brasil têm de mais expressivo em sua vida política,
econômica. cultural e social. O reconhecimento do Conselho a essas
personalidades adquire, por isso, indiscutível representatividade.
enriquecendo a galeria daqueles já homenageados com a Ordem do Mérito
Legislativo.

A resolução que criou a Ordem do Mérito Legislativo definiu como
merecedoras dessa honraria as pessoas físicas e jurídicas, nacionais e
estrangeiras, que, por seus serviços ou seu mérito excepcional. tenham feito
jus ao especial reconhecimento da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.	 -

Em sua história, a Assembléia Legislativa tem mostrado a correta
percepção de seus compromissos com o povo mineiro e com o nosso
Estado. Fiel a esses compromissos, ela faz valer o primado da democracia
no que esta tem de mais significativo: a representatividade social e popular,
da qual emana o seu próprio poder. Tal representatividade tomou-se a maior
e mais preciosa conquista da humanidade, esboçada nas assembléias das
praças da Grécia antiga. mas efetivamente consolidada somente após as
grandes e profundas transformações democráticas acontecidas na Inglaterra,
nos Estados Unidos e na França.
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O Poder Legislativo tomou-se sinônimo de democracia quando passou a

fazer parte da essência desse moderno regime político, a partir da genial
concepção de organização do Estado formulada por Montesquleu, que
consagrou a divisão dos Poderes e ao mesmo os integrou em um todo
indissolúvel. Daí o repúdio que a ruptura do estado de direito provoca em
todos os verdadeiros democratas de todas as partes do mundo. E daí a
segurança básica que a vigência da democracia proporciona a todos os
cidadãos.

Nós. brasileiros, conhecemos de perto essas duas situações opostas e
inconciliáveis, que distinguem o estado democrático de direito do estado de
arbítrio. E por isso, agora podemos e devemos valorizar a vigência plena da
democracia entre nós. Pois ela é que nos tem permitido avançar em meio às
dificuldades, que não são poucas para a população e para o poder público,
mas que são pequenas ante a grandeza e a solidez das soluções que
nascem da liberdade do debate e do contraditório.

O momento que vivemos no Brasil e em Minas Gerais comprova isso,
porque, por maiores que sejam os percalços, têm prevalecido sempre os
interesses maiores dos cidadãos e da sociedade em seu sentido mais amplo,
que é o sentido que vale para a democracia. As reformas, que vão tomando
fôlego para modernizar o Estado brasileiro, adequando-o à nova realidade da
moeda estável, e fazê-lo corresponder à nova realidade econômica que
emerge no País, são sinal dos benefícios da democracia e do papel
essencial e imprescindível do Poder Legislativo, sintonizado que está com a
sua co-responsabilidade na condução do destino nacional.

Também em Minas Gerais, sob a lúcida. experiente e firme liderança do
Presidente Romeu Queiroz. a Assembléia Legislativa não tem faltado ao
chamamento de Minas no exame e no equacionamento das questões que
dizem respeito ao interesse da sua população.

No Governo do Estado, tenho podido contar sempre com a valiosa
participação desta Casa na busca de soluções para os problemas que nos
afetam. Participação imprescindível e inestimável quando se trata de
examinar e deliberar sobre questões cruciais que se colocam para a decisão
do poder público, cada vez com maior freqüência em uma realidade cada
vez mais dinâmica e complexa.

A dimensão e a importância do papel da Assembléia Legislativa na vida
mineira concedem a esta comenda o atributo de alto valor para os que
merecidamente a recebem neste Plenário.

Estou certo de que, ao ostentá-la, cada um dos agraciados de hoje se
sentirá estimulado a continuar, nas suas diferentes áreas de atividade, dando
o melhor de si pelo engrandecimento de Minas e do Brasil. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença do Governador do
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Estado, Sr. Eduardo Azeredo; do Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador Lúcio Urbano: do Vice-Governador do Estado. Sr. Walfndo
dos Mares Guia: do Conselheiro do Tribunal de Contas da União.
Conselheiro Humberto Souto: das demais autoridades, dos membros do
Conselho e dos convidados.

ATA DA 74° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de
novembro de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Nascimento, José Militão, Ambrósio Pinto
e João Leite, membros da Comissão supracitada. Está presente, também, o
Deputado Ivair Nogueira. Havendo número regimental. o Presidente.
Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado João Leite que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
informa que se encontra em poder da Mesa e à disposição dos Deputados o
convite enviado pelo INMETRO. relativo à teleconferência sobre Consumo e
Cidadania", que se realizará no dia 26/11197, em Belo Horizonte. Informa,
também, que a reunião se destina a obter esclarecimentos dos
representantes da Companhia de Cervejaria Brahma e Cervejarias Reunidas
Skol Caracu S.A., da Associação Brasileira de Distribuidora de Bebidas -
ABRADIBE - e do Ministério da Justiça, sobre a distribuição de bebidas
adotada pelas empresas, tendo em vista as denúncias formuladas pela
ABRADIBE. Esgotada a matéria destinada à ia Parte da reunião. a
Presidência passa à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. O Deputado Jose Militão
apresenta requerimento, em que solicita sejam ouvidos, na Comissão. os
Diretores da Multicanal, os representantes do Movimento das Donas de
Casa. do PROCON-BH, para discorrerem sobre o aumento de preços nos
anos de 1996 e 1997. a alteração dos pacotes. da qualidade dos serviços e
outros assuntos. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ato
continuo, o Deputado Geraldo Nascimento passa a Presidência ao Deputado
José Militão e, em seguida, procede à leitura de requerimento, em que
solicita sejam ouvidas, na Comissão, autoridades ligadas à defesa do
consumidor, para discorrerem sobre o "pacotão", lançado pelo Governo
Federal. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O Deputado
Geraldo Nascimento reassume a direção dos trabalhos e informa aos
Deputados e aos demais participantes que serão ouvidos nesta reunião os
Srs. Newton Sales Borges e Hélio Barbosa. respectivamente, Presidente e
assessor jurídico da ABRADIBE: José Eduardo Vieira Medrado e Peter
Rossi, advogados, representantes do Sr. José Adilson Miguel, Diretor
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Nacional de Revendas da Companhia de Cervejaria Brahma e Cervejarias
Reunidas SkoI Caracu S.A., e Stael Christian Riani, Inspetora Regional do
Ministério da Justiça. Ato contínuo, o Presidente concede a palavra ao
Deputado Ivair Nogueira para que explique o objetivo da reunião. Após, os
convidados usam da palavra para fazer as suas exposições, concementes à
distribuição de bebidas no Estado. Abrem-se os debates entre os convidados
e os Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Geraldo Nascimento. Presidente - José Militão - Ambrôsio Pinto - João

Leite.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Gil Pereira, Raul Lima Neto e Bilac Pinto, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados João Leite e
Dimas Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gil
Pereira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado BiIac Pinto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que a
reunião se destina a realizar audiência pública com a participação de
autoridades do Estado e do Município de Belo Horizonte a fim de que seja
apresentado o Projeto Manueizão e sejam adotadas medidas para a sua
implantação. A seguir, a Presidência designa o Deputado Paulo Piau para
relatar, em 1° turno, o Projeto de Lei n o 1.384/97, do Deputado Baldonedo
Napoleão, que cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do
Potencial Turístico da Estrada Real. Após, o Presidente convida para tomar
assento à mesa os Srs. Marcos Vinicius Polignano e Apoio Heringer Lisboa.
Coordenadores do Projeto Manuelzão; Paulo Afonso Romano, Secretário
Nacional de Recursos Hídricos; Luís Lobo, representando o Sr. José Carlos
Carvalho, Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
José Odilon Rodngues Pereira. Diretor de Desenvolvimento da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, representando o Sr. Paulo Lotti, Secretário
dessa Pasta, e Fábio Lúcio Rodrigues Avelar. Diretor de Operações e
Expansão da COPASA-MG, representando o Sr. Ruy José Vianna Lage,
Presidente da COPASA-MG. Logo após, a Presidência registra a presença
dos Srs. Mussolini Greco, do IEF; Antônio Leite, Coordenador do Projeto
Manuelzão: Franklin Moreira de Almeida. Asssessor de Operações e
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Expansão da COPASA-MG: Vânia Figueiredo, representando a Fundação
Estadual de Meio Ambiente - FEAM -; Márcio Antônio de Araújo e Juliam
Queirós, representantes da Secretaria de Meio Ambiente de Rio Acima;
Maria Rairnunda de Faria Costa. ex-Prefeita Municipal de Rio Pardo de
Minas, e Angelo Augusto de Souza. Prefeito de Inimutaba. A seguir. o
Presidente, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, usa da
palavra para fazer suas considerações iniciais. Após, os convidados que
compõem a Mesa discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de
debates, com a participação dos Deputados presentes, dos convidados e dos
Srs. Afonso Vítor. Prefeito de Corinto: Matias de Lacerda Wemeck Neto, da
Comissão de Meio Ambiente da OAB: Edmundo Leite Carvalho Júnior e
Jean Carlos de Assis Santana, alunos da Faculdade de Medicina da UFMG:
Apoio Heringer Lisboa, Coordenador do Projeto Manueizão: Mauricio Cravo,
representante da Associação Mineira de Desenvolvimento Ambiental -
AMDA - e Hamílton José Maria, de Corinto, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes.
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 3 de dezembro de 1997.
Gil Pereira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Paulo Piau.
ATA DA i a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Olinto Godinho, Bené Guedes e Anivaldo Coelho, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Olinto Godinho, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Bené
Guedes que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente solicita ao
Deputado Benê Guedes que leia a correspondência enviada pela Câmara
Municipal de Vitória e, após. solicita à assessoria que analise a matéria. A
seguir. o Presidente sugere seja mudado o horário das reuniões ordinárias
desta Comissão para as 15h30min. o que é aceito pelos membros, sem
restrições. A seguir, o Presidente passa à distribuição de proposições. Os
Projetos dc Lei n°s 1.404, 1.370, 1.356, 1.361, 1.432. 1.431, 1.369, 1.416,
1.276. 1.367, 1.309, 1.436 e 1.402/97 são distribuídos ao Deputado Anivaldo
Coelho; 1.289, 1.413. 1.411, 1.382, 1.343, 1.430. 1.421, 1.417, 1.409 e
1.466197. ao Deputado Bené Guedes: 1.349. 1.327, 1.375. 1.368, 1.115,
1.351, 1.355, 1.410, 1.418, 1.305/97 e 307195, ao Deputado Carlos Pimenta:
1.318, 1.310, 1.371, 1.359, 1.366, 1.352, 1.319, 1.420, 1.435, 1.415 e
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1.422/97, ao Deputado Wilson Trópia. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1997.
Olinto Godinho, Presidente - Carlos Pimenta - Anivaldo Coelho - Wilson

Trópia.
ATA DA i 3 REUNIÃO PREPARATORIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA,
NO PRAZO DE 60 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS SOBRE A ATUAÇÃO

DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Às quinze horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e cinco de novembro

de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ermano Batista, Dimas Rodrigues e Gilmar Machado, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Ermano Batista, declara abertos os trabalhos e informa que a
reunião tem por finalidade eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar
o relator e programar os trabalhos. A seguir, determina a distribuição das
cédulas de votação e convida o Deputado Gilmar Machado para atuar como
escrutinador. Feita a contagem dos votos, o escrutinador registra a
existência de três cédulas de votação, com três votos para Presidente e três
votos para Vice-Presidente, sendo eleitos, respectivamente, os Deputados
Dimas Rodrigues e Bilac Pinto. Em seguida, o Presidente "ad hoc" declara
empossado como Presidente o Deputado Dimas Rodrigues, a quem passa a
direção dos trabalhos. O Presidente designa o Deputado Marcos Helênio
para relatar a matéria. A seguir, o Deputado Dimas Rodrigues passa a
Presidência ao Deputado Ermano Batista e apresenta requerimento
solicitando sejam convidados o Delegado Regional e o Chefe da Divisão de
Comunicação da Delegacia Regional do Ministério das Comunicações em
Minas Gerais para comparecerem a reunião da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Dimas Rodrigues
reassume a Presidência e indaga aos parlamentares se as reuniões
ordinárias podem ser às terças-feiras, às 15 horas, o que é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Marcos Helênio - Wilson Trópia.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e noventa
e sete, comparecem na Saladas Comissões os Deputados Paulo Piau, Maria
José Haueisen, Wanderley Ávila e João Leite (substituindo os dois últimos,
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respectivamente, aos Deputados Elbe Brandão e Roberto Amaral, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada.
Encontram-se presentes também os Deputados Adelmo Carneiro Leão e
Marcos Helênio. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Paulo
Piau, declara aberta a reunião e solicita à Deputada Maria Jose Haueisen
que proceda à leitura da ata da reunião antenor, que. lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir. o Presidente informa que a
reunião se destina a obter esclarecimentos sobre o andamento da reforma
agrária em Minas Gerais e sobre as razões que resultaram no afastamento
do Procurador Regional do INCRA e apreciar a matéria constante na pauta.
A seguir, convida os Srs. Meichior Augusto de Meio. Supenntendente
Regional do INCRA, e Ivan Sebastião Barbosa Afonso. ex-Procurador
Regional do INCRA, para tomarem assento à mesa e, após, registra a
presença dos Srs. Celso Sérgio Ferreira. Procurador Regional do INCRA;
Arnaldo Brasil, Pedro de Oliveira Neto, Fernando Amarante Torres de Lima,
Luiz Antônio Vasconceilos, Maria Natália Barreto Cunha, Wanda Guedes e
Maria Auxiliadora Guimarães. todos da referida Procuradoria. O Presidente
passa à leitura da seguinte correspondência: Oficio n° 1.435197. da
RURALMINAS, respondendo a pedidos de informação formulados pela
Comissão sobre celebração de convênios para concessão de títulos de posse
de terrenos urbanos; ofício do INDI, respondendo a pedido de informações
da Deputada Elbe Brandão sobre a reativação do Frigorífico Kaiowa, em
Janaúba: e ofícios do Banco do Brasil, encaminhando relatórios com
informações sobre empréstimos concedidos por esse Banco a pequenos e
miniprodutores rurais do Estado e linhas de créditos do PROGER-rural.
PRONAF-custeio. PRONAF-investimento e BB-rural, referentes ao período
de 1 017196 a 31110197. Em seguida, a Presidência passa a palavra ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do requerimento que deu origem ao
convite às autoridades presentes, o qual tece comentários iniciais sobre o
mencionado assunto. Após, os Srs. Ivan Sebastião Barbosa Afonso e
Melchior Augusto de Meio fazem exposições sobre os temas em questão e
respondem às perguntas formuladas pelos Deputados, conforme consta nas
notas taquigráficas. A Presidência tece comentarios finais e suspende a
reunião por 5 minutos. Reabertos os trabalhos, a Presidência designa o
Deputado João Leite para relatar, no 10 turno. o Projeto de Lei n° 1.203197,
da Deputada Maria José Haueisen, e os Requerimentos n os 2.397/97, do
Deputado Paulo Piau, e 2.406197. desta Comissão; e designa a Deputada
Maria José Haueisen para relatar os Requerimentos n°s 2.378197. da
Deputada Elbe Brandão: 2405/97. desta Comissão. e 2.411197. do Deputado
Roberto Amaral. Em virtude da apreciação de proposição de autoria do
Presidente, a Deputada Maria José Haueisen assume a Presidência e
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concede a palavra ao Deputado João Leite, que emite parecer mediante o
qual conclui pela aprovação dos Requerimentos n os 2.397 e 2.406/97.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado Paulo Piau passa a
palavra à Deputada Maria José Haueisen, que emite parecer mediante o
qual conclui pela aprovação dos Requerimentos n os 2.378, 2.405 e 2.411197.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. O Presidente procede à leitura dos seguintes requerimentos:
da Deputada Elbe Brandão, solicitando sejam convidados os Presidentes do
Banco do Nordeste do Brasil, da Associação dos Bananicultores do Norte de
Minas - ABANORTE - e da Cooperativa dos Pequenos Produtores de Frutas
do Norte de Minas - COOFRUT -, para participar de reunião da Comissão,
com a finalidade de se discutir a suspensão da cobrança dos empréstimos
contraídos pelos produtores rurais da região por meio do FNE e a
prorrogação dos prazos de pagamento; do Deputado Marco Régis,
solicitando a realização de reunião conjunta da Comissão com as Comissões
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, de Saúde e de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, para tratar de assuntos referentes à aplicação de
agrotóxicos no Estado; do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja feito
apelo aos Gerentes das agências do BEMGE, do BRADESCO e do Banco do
Brasil da cidade de Centralina, para se prorrogar o vencimento dos
financiamentos de secuntizaç.ão dos produtores rurais desse município; do
Deputado Dimas Rodrigues, pleiteando seja feita visita da Comissão ao
Município de Janaúba para avaliar a situação econômica dos produtores de
banana e discutir questões referentes à falta de mercado para o produto;
ainda desse parlamentar, solicitando seja realizado um fórum de debates
para se discutirem os meios de produção, as potencialidades e outros
aspectos ligados à fruticultura mineira, com representantes das entidades
que menciona; e do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando
manifestação desta Casa junto ao Ministro Extraordinário da Reforma
Agrária e ao Presidente do INCRA sobre as questões levantadas pelo ex-
Procurador Regional do INCRA em reunião desta Comissão-em 26111/97.
conforme documento anexo; seja enviado ofício à Câmara dos Deputados e
à Comissão de Orçamento, solicitando o atendimento da dotação
orçamentária de R$38.000.000,00 feita pelo INCRA-MG; e, ainda, sejam
realizadas ações, no âmbito desta Comissão, em conjunto com todos os
órgãos governamentais e não governamentais ligados à questão da terra,
assim como as universidades e as escolas agrotécnicas. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. O
Deputado Paulo Piau passa a Presidência à Deputada Maria José Haueisen
e apresenta requerimento, em que solicita sejam convidadas para participar
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de reunião da Comissão as autoridades que menciona, para falar sobre o
Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. Colocado em
votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a Presidência, o
Deputado Paulo Piau agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 3 de dezembro de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen - Elbe Brandão.
ATA DA 5' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO

PRAZO DE 60 DIAS. PROCEDER A ESTUDOS QUE CRIEM
INSTRUMENTOS POLÍTICOS QUE GARANTAM AO MUTUÁRIO

RECEBER A CASA PRÓPRIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DE
FINANCIAMENTOS FEITOS DIRETAMENTE COM AS CONSTRUTORAS

E. AO MESMO TEMPO, APRESENTAR SUGESTÕES QUE POSSIBILITEM
AO GOVERNO FEDERAL ENCONTRAR OS MECANISMOS DE

FISCALIZAÇÃO DE TAIS FINANCIAMENTOS
Às quinze horas e quarenta minutos do dia vinte e seis de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ibrahim Jacob, Wilson Pires e Geraldo da Costa Pereira
(substituindo este ao Deputado Anderson Adauto. por indicação da Liderança
do Bloco Democrático Trabalhista), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ibraflim Jacob, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência esclarece que a reunião se destina a
eleger o Vice-Presidente da Comissão e ouvir o Sr. Homero Ferreira Diniz,
Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, e a Sra. Elaine
Dutra Pessoa, Chefe da Representação da Superintendência de Seguros
Privados em Minas Gerais - SUSEP -, a qual encaminhou oficio justificando
sua ausência. O Sr. Homero Ferreira Diniz é convidado a compor a mesa
dos trabalhos, e a Presidência informa que. após ouvi-lo, será feita a eleição.
Com a palavra, o Sr. Homero Ferreira Diniz faz sua exposição e entrega
documentos à Presidência. O Deputado lbrahim Jacob solicita à assessoria
que anexe aos autos a documentação recebida e passa à fase dos debates.
Os Deputados fazem perguntas ao convidado, conforme consta nas notas
taquigráficas. Encerrados os debates, a Presidência passa a palavra ao
convidado, para suas considerações finais, e agradece sua colaboração.
Prosseguindo, a Presidência passa à eleição do Vice-Presidente da
Comissão, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Wilson Pires para atuar como
escrutinador. Procedida a apuração dos votos, é proclamado eleito para
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Vice-Presidente da Comissão, com três votos, o Deputado Mauro Lobo, que,
por não estar presente, tomará posse oportunamente. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1997.
Ibrahim Jacob, Presidente - Wilson Pires - Mauro Lobo - Anderson Adauto.

ATA DA 63a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

Às nove horas do dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Henrique, José Militão e José Braga, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado José Braga que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a debater
a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado José Braga que proceda
à leitura da correspondência enviada pela Comissão Interdistrital de
Anexação dos Distritos de Cordeiro de Minas e São Cândido, no Município
de Caratinga, ao Município de Ipatinga, por meio da qual solicita a esta
Comissão o envio de oficio às câmaras municipais das aludidas localidades,
para o cumprimento do disposto no art. 30 da Lei Complementar n° 37, de
1995, visando a uma solução, em curto prazo, na medida do possível, para o
antigo pleito daquelas comunidades. O Presidente, em face da
correspondência enviada pela Comissão Interdistntal, determina a análise da
matéria pela Área de Consultoria Temática. Esgotada a matéria destinada à
1a Parte da reunião, o Presidente passa à 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita
à apreciação do Plenário. O Deputado José Braga, relator do Substitutivo n°
2 ao Projeto de Lei n° 1.317197, do Deputado Arnaldo Penna, que altera
dispositivo da Lei n° 12.428. de 1996, que trata da distribuição da parcela do
ICMS pertencente aos municípios, emite parecer mediante o qual conclui
pela rejeição do substitutivo e pela aprovação da proposição na forma do
Substitutivo n° 3, que apresenta. Submetido à discussão e a votação, é
aprovado o parecer. A seguir. o Presidente passa à fase de votação de
requerimentos, que prescindem de parecer, nos termos do parágrafo único
do art. 103. Submetido a votação é aprovado, o Requerimento n° 2.396197,
do Deputado Dimas Rodrigues. O Presidente passa a ler oficio destinado ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, por meio do qual consulta
aquele colendo Tribunal se as despesas dos municípios, no exercício de
1997, com merenda, assistência médico-dentária e similares serão aceitas
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como gastos na educação. Consultados os demais membros, é acatado o
oficio. Após, o Presidente informa aos membros da Comissão que, em
virtude de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, será realizada, no dia 2
de dezembro. às 20 horas, na Câmara de Diretores Lojistas de Betim,
reunião extraordinária com a finalidade de debater, com o Sr. José Henrique
Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do Estado. e 24 Prefeitos e
Presidentes de Câmaras dos Municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, a Lei Robin Hood, que estabelece novos critérios com relação ao
ICMS. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 4 de dezembro de 1997.
José Henrique, Presidente - José Braga - Dimas Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.076/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei em epigrafe
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Confederação de Irmãos
Beneficentes Evangélicos de Juiz de Fora - CIBEJF -, com sede no
Município de Juiz de Fora.

A proposição foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão colegiado,
a quem compete, nos termos do art. 102. III. 'a. do Regimento Interno.
apreciar a matéria quanto aos aspectos jurídico. constitucional e legal.

Fundamentação
Instituída nos termos legais em 2111177. sob a forma de sociedade civil

sem fins lucrativos, a CIBEJF tem por sócios mantenedores os crentes
evangélicos fiéis à Igreja Evangélica Catedral das Assembléias de Deus, sob
a jurisdição de Juiz de Fora.

De acordo com documento apenso ao auto de processo. está em
funcionamento há mais de dois anos, e seus Diretores são pessoas de
reconhecida idoneidade, que nada percebem pelo exercício dos cargos.

Verifica-se, portanto, que foram atendidos os quesitos estabelecidos na Lei
n° 3.373, de 1215165. alterados pela Lei n° 12.240, de 517196, que disciplinam
a outorga de titulo declaratório de utilidade pública

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela jundicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.076/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1997.
1-lely Tarqüinio. Presidente e relator - Sebastião Costa - Arnaldo Penna -
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Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.429197
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epígrafe

visa a declarar de utilidade pública a Fundação Nossa Senhora da Abadia,
com sede no Município de Uberlândia.

Após ser objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice a sua tramitação, vem o projeto agora a
esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A referida entidade é sociedade civil sem fins lucrativos, cuja finalidade é

manter serviços de natureza educacional, cultural e social, com destaque
para a formação cívica e espiritual da comunidade.

A pretendida outorga de título declaratório de utilidade pública visa, por
certo, a reconhecer o mérito do trabalho desenvolvido pela Fundação Nossa
Senhora da Abadia.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.429197

no 1 0 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1997.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.465197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre medidas educativas de proteção à criança e ao adolescente
contra a violência, o uso de drogas e doenças sexualmente transmissíveis.

Publicada em 23/10197, a proposição foi distribuída a esta Comissão, para
que seja examinada quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
nos termos do art. 182. c/c o art 102. III. "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição que ora analisamos é o de fazer com que o poder

público estadual atue junto à população mineira para informa-la sobre temas
de grande relevância social. Entre esses, destacam-se os direitos e deveres
do cidadão e os cuidados relativos à proteção da criança e do adolescente, a
serem discutidos por meio de campanha educativa veiculada nas
publicações de órgãos públicos e entidades da administração estadual,
versando sobre prevenção do uso de drogas. da violência e de doenças
sexualmente transmissíveis.
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Hoje, com a globalização, a sociedade recebe com rapidez informações de
todas as partes do mundo. A tecnologia coloca dentro de nossas casas as
descobertas da ciência, as melhorias da medicina, as rebeliões nos
presídios. as mortes no trânsito. Se a violência não existe na nossa rua, ela
chega até nós pelos meios de comunicação em quantidade suficiente para
nos assustar e nos deixar inseguros. Por isso, é preciso que o Estado preste
as mencionadas informações, de modo a esclarecer a sociedade sobre essas
questões.

A competência para legislar sobre a matéria é concorrente, cabendo tanto
à União quanto aos Estados e ao Distrito Federal editar normas que dizem
respeito à proteção à infância e à juventude (art. 24, XV, da Constituição
Federal). O ordenamento constitucional vigente determina, de forma
expljcita, no seu art. 227. que é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
saúde e à dignidade, além de colocá-los a salvo de toda violência e
crueldade, entre outras formas de opressão. Para se alcançar essa
finalidade, o § 30, VII, e o § 40 desse mesmo artigo estabelecem que o direito
à proteção especial abrangerá a criação de programas destinados à
prevenção do uso de drogas e ao atendimento especializado à criança e ao
adolescente delas dependentes. dispondo. ainda, que a lei punirá
severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do
adolescente.

A Constituição mineira, ao dispor a respeito da matéria, estabelece que a
prevenção da dependência de drogas e afins é dever do Estado, que
prestará atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente,
desenvolvendo ações que auxiliem sua integração na comunidade. na  forma
da lei (art. 222, § 31).

Por se tratar de matéria que se enquadra no âmbito da legislação
concorrente, esta Casa Legislativa dispõe de prerrogativa constitucional para
examiná-la, em conformidade com o comando do art. 61, XVIII, da Carta
mineira.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.465/97.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüinio. Presidente - Antônio Júlio, relator - Gilmar Machado -

Arnaldo Penna - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.474197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n° 1.474197 visa
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declarar de utilidade pública o Núcleo Servos Maria de Nazaré. com sede no
Município de Uberlândia.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no art. 188, c/c O art. 102, III, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240. de 517196, que estabelece os

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais foram
plenamente satisfeitos, conforme comprova a documentação juntada ao
processo.

Examinados os documentos, verificou-se que a entidade tem
personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício dos cargos ocupados.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela jundicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.474/97 na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1 11 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.481/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n° 1.481197 visa a
declarar de utilidade pública a Sociedade Assistencial Clara de Fontaine,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Após publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar.
nos termos regimentais.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.240, de 5/7/96, que

prevê os requisitos para a declaração de utilidade pública.
A entidade em questão satisfaz as condições estabelecidas pela citada lei,

conforme atestam os documentos que informam o processo, estando,
portanto, apta a receber o título que se pretende lhe seja outorgado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n°1.481/97 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Arnaldo Penna -

Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.482/97

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do
Bairro Salomé. com sede no Município de Betim.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.240, de 5/7/96. que

prevê os requisitos para a declaração de utilidade pública.
A citada lei, em seu art. 10, dispõe que para serem declaradas de utilidade

pública as entidades devem possuir personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos ter como Diretores pessoas idôneas.
não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

O estabelecimento em questão cumpre tais requisitos, conforme ilustram
os documentos anexados ao processo. razão pela qual habilita-se ao título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela jundicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.462/97 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.483197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Manchester Mineira, com sede
no Município de Juiz de Fora.

Após publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A matéria em questão tem como suporte a Lei n° 12.240. de 517196. que

prevê os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública.
A entidade em tela satisfaz as condições previstas na citada lei, conforme

atestam os documentos anexados ao processo, razão pela qual não
encontramos óbice á tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela jundicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.483197 na forma proposta.
Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Arnaldo Penna -
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Sebatião Costa.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.486197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Elmo Braz, o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública a Associação dos Bairros Giovanriini, Santo EIói
e Vila Bom Jesus - ABAGISEVI -, com sede no Município de Coronel
Fabnciano.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para ser examinado
preliminarmente, nos termos do disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240,
de 517196, que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada tem personalidade jurídica,
está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de suas
funções.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.486/97 na forma original.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.487197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Amaral, o Projeto de Lei n° 1.487197 tem
como objetivo declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Dr. Pérsio
Pereira Pinto - CCPPP -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A Creche Comunitária Dr. Pérsio Pereira Pinto ê sociedade civil com

personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos. Está em funcionamento
há mais de dois anos, e os membros de sua diretoria, de reconhecida
idoneidade, não são remunerados pelo exercício de seus cargos.

Verifica-se, portanto, que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei n° 12.240, de 517196, que disciplina a declaração de utilidade pública.

Não há óbice, portanto, à tramitação da matéria.
Conclusão
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitu cio nalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.487197 como apresentado originalmente.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüinio. Presidente - Antônio Júlio, relator - Arnaldo Penna -

Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.488/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos. o Projeto de Lei n°
1.488197 visa a declarar de utilidade pública as Obras Sociais da Paróquia
de São Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240. de 517/96, que estabelece os

requisitos para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente
atendidos, conforme comprova a documentação juntada ao processo.

Com efeito, a referida entidade tem personalidade jurídica, funciona há
mais de dois anos, e sua diretoria ë composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercício dos cargos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela jundicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.488/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüinio. Presidente - Sebastião Costa. relator - Antônio Júlio -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.489197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.489/97, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, visa
declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-Desenvolvimento de
lbirité. com sede no Município de lbirité.

Publicada em 1 0/11197, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o Regimento Interno.

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

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, preenche os requisitos constantes nas leis que disciplinam o
processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.489197 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Antônio Júlio, relator	Arnaldo Penna -

Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 5112197
Presidência do Deputado Ivo José

Sumário: Comparecimento - Falta de quorum'.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio

Andrade - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Leite - Jorge Hannas - José Militão - Marco Régis - Miguel Barbosa - Olinto
Godinho - Roberto Amaral - Wanderley Ávila.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 9h15min. a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião. por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião extraordinária de terça-feira. dia 9, às 20 horas,
nos termos do edital de convocarão, e para a ordinária da mesma data, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada nesta edição.).

ATA DA 723 REUNIÃO ESPECIAL, EM 27/11197

Presidência do Deputado Ole uber Carneiro
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designação de Comissão -

Composição cia Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Cleuber Carneiro - Apresentação do Coral cia
Fundação Caio Martins - Palavras da Sra. Márcia de Sousa Almeida -
Entrega de placa - Apresentação da Orquestra Sinfônica da Policia Militar de
Minas Gerais - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Adelmo Carneiro

Leão - Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Júlio -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Glycon Terra Pinto - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Miguel Barbosa - Miguel
Martíni - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
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Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 21-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Paulo Piau, 21-Secretário ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Wanderley Ávila,
Miguel Martini e Adelmo Carneiro Leão para. em comissão, conduzirem ao
Plenário as autoridades e demais convidados que se encontram no Salão
Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa as

E.xmas. Sras. Márcia de Sousa Almeida, Presidente da Fundação
Educacional Caio Martins; Alda Bambirra Lara, representando o Sr.
Secretário da Educação, João Batista dos Mares Guia; os Exmos. Srs.
Josefino Lopes Viana, Prefeito Municipal de Januána, que aqui representa os
Prefeitos da área de atuação das escolas Caio Martins; Cel. Paulo Jaemicke,
representando o Comandante-Geral da PMMG; Cel. Laurentino de Andrade
Filocre, do Tribunal de Justiça Militar do Estado; Cap. José Norberto da
Silva, representando o Gen. Carlos Patrício de Freitas, Comandante da 4a
Divisão de Exército; e a Exma. Sra. Elzita Gasparini Pimenta, representando
os ex-Diretores das escolas Caio Martins.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o jubileu de ouro.

os 50 anos de existência da Fundação Educacional Caio Martins.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional, a ser executado pela Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, sob a
regência do Maestro Cap. José Ramos Moreira.

- Ouve-se o Hino Nacional.
Palavras do Deputado Cleuber Carneiro

Exma. Sra. Presidente da Fundação Educacional Caio Martins D. Márcia
Almeida; componentes da Mesa; Srs. Deputados; meus senhores, minhas
senhoras, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que
comemora com esta solenidade o cinqüentenário da Fundação Educacional
Caio Martins, vem, ao fazê-lo, não só formalizar o aplauso do povo mineiro à
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entidade altamente merecedora, como também ratificar o empenho do Poder
Legislativo no Projeto de Construção da Cidadania.

Na verdade, outra não foi nossa motivação ao propor à Casa a
homenagem: sempre acompanhamos com particular interesse as atividades
dessa instituição que nos orgulha, porquanto investe na formação daqueles
que irão constituir a nossa sociedade do futuro. Ë trabalho de construção da
cidadania na mais legítima acepção do termo, já que a Fundação assiste,
educa e encaminha nossos jovens, para tomá-los cidadãos íntegros e
participantes. O significado desta cerimônia, portanto, transcende a
manifestação de júbilo, para complementar um dos mais caros programas do
Palácio da Inconfidência.

Por trás de todo grande empreendimento, existe a personalidade
inspiradora que o tornou possível. No caso da Fundação, temos a figura do
Cel. Manoel José de Almeida, digno oficial da Polícia Militar de nosso
Estado. Foi ele, naquele já distante ano de 1948, que resolveu dar
destinação útil à então desativada Fazenda Santa Teresa, de propriedade da
corporação e situada no Município de Esmeraldas. No local, com o concurso
de um grupo de companheiros. sensibilizados todos com o problema social
dos jovens carentes. fez instalar os primeiros 12 menores assistidos pela
instituição. Era o marco inicial dessa obra que hoje se espalha pelo Estado e
beneficia comunidades inteiras, em algumas das mais desassistidas regiões
mineiras.

Cel. Almeida. "General de Três Marias, autor do projeto de lei que resultou
na construção da grande hidrelétrica: Cel. Almeida. Deputado sertanejo, de
boa cepa, que policiou a SUDENE. na  defesa de Minas, quando a queriam
como reserva de mercado exclusiva do Nordeste. incluindo, àquela época.
22.000km 2 da margem esquerda do São Francisco na sua área de atuação,
onde está inserida Januána, sua terra natal: Cel. Almeida, Deputado atuante,
que trabalhou intensamente na área da educação nacional, na área social
ligada ao menor, sempre fiel às suas bases, origens e raizes; Cel. Almeida,
educador emérito, fundador das Escolas Caio Martins - aqui, ele se supera -,
hoje Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM -, que tanto nos orgulha e
que homenageamos neste seu jubileu de ouro. Haveremos sempre, saudoso
Cel. Almeida, de homenageá-lo pela profundidade social de sua obra,
formadora de lideranças. integradora no seu pioneirismo e inovadora em sua
inspiração.

Bem o sabemos, o inicio foi árduo. O núcleo pioneiro de Esmeraldas veio a
transformar-se em modelar Centro Integrado, no qual estão matriculados
cerca de 800 alunos. Temos ali currículos de ensino fundamental, cursos
técnicos de nível médio. treinamentos profissionalizantes e projetos
pedagógicos permanentes. Nesse contexto, as habilidades artesanais e
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técnicas, bem como a especialização na agropecuária, merecem atenção
especial.

Além dessa unidade, que tanto serve à população da Grande Belo
Horizonte, a Caio Martins, coerente com a política de se instalar em regiões
de modesto nível sócio-econômico, administra, atualmente, centros de
treinamento nas cidades de São Francisco e Januária, além dos núcleos de
Buritizeiro, Carinhanha e Urucuia. Nos dois primeiros, cerca de 1.500
menores são assistidos, enquanto os demais atendem a aproximadamente
800 meninos e meninas. Em todos, o treinamento segue os métodos
implantados no núcleo de Esmeraldas, com particular ênfase para o que diz
respeito ao ensino profissionalizante.

Os estabelecimentos se regem por sistema de internato, semi-internato ou
externato, sendo que, para a primeira modalidade, mantêm as chamadas
"casas-lares", onde são acomodados os alunos. Situados
predominantemente no meio rural, os núcleos são, em muitos casos,
administrados como fazendas-escolas.

Só quem conhece a realidade sócio-econômica da parte setentrional de
nosso Estado, como bem a conhece o Cel. Almeida, é que bem pode
aquilatar os benefícios que para ela aporta a instituição que homenageamos.
Com efeito, imagine-se aquela cidadezinha esquecida às margens de um
dos grandes rios da região, onde a pecuária extensiva e a agricultura de
subsistência constituem as únicas atividades produtivas da população. Esta,
assolada pelas endemias e pelas epidemias, registrando altos índices de
mortalidade infantil e baixa expectativa de vida, sem estruturas sanitária,
educacional e de lazer, pouco ou nada pode reservar para suas crianças, em
termos de futuro. Vem então a Caio Martins, recolhe esses jovens carentes,
mas promissores, alimenta-os, trata-os, alfabetiza-os, profissional iza- os e os
encaminha para uma situação digna.

E a benesse não chega só para esses brasileinnhos esquecidos pela sorte,
mas em boa hora lembrados pela instituição benemérita. Ao contrário, é toda
a comunidade de que fazem parte que irá se beneficiar: seus familiares, para
quem eles servirão de arrimo: seus vizinhos e amigos, que com eles irão
assimilar as técnicas e métodos aprendidos na escola: e a população
regional. atraída pelas novidades benfazejas que propagarão. E um ciclo
completo, que se irradia da Fundação e vai influenciar seguramente
gerações.

Pelas escolas e pelos centros da Caio Martins já passaram, até o presente,
aproximadamente 45 mil jovens mineiros. Muitos deles ocupam posições de
destaque nas comunidades em que vivem, prova de que os ensinamentos
bem auferidos foram melhor utilizados. Aliás, vale aqui transcrever trecho do
relatório de auditoria externa que, em 1988, analisou a viabilidade do órgão,
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por recomendação do Governo do Estado: "Sua filosofia de trabalho revela
projeto de grande mérito e inteligência para solução de problemas que
afligem a população rural mineira. As unidades, sempre sediadas no meio
rural ou em fazendas-escola, atendem, em sua grande maioria. regiões
carentes do Estado. Nelas, a criança e o adolescente aprendem a trabalhar,
a gostar da terra e a encontrar motivação para a permanência no campo,
atenuando o êxodo rural e contribuindo para o desenvolvimento das
comunidades em que vivem".

Acreditamos verdadeiramente que ai se sintetiza, de maneira
absolutamente correta, o que tem sido e o que tem feito a organização que
distinguimos nesses seus 50 anos de existência. Por isso mesmo. cremos
que só nos resta fazer menção sincera àquele que deu nome à entidade e
parabenizar de forma calorosa os que hoje a dirigem.

Caio Viana Martins, como se sabe, foi o bravo mineirinho que, no fulgor da
juventude, retomando de uma excursão juntamente com seus companheiros
de escotismo. sucumbiu ao infortúnio de grave acidente ferroviário. Ao ser
socorrido pelos colegas, e mesmo com as pernas fraturadas, recomendou-
lhes que cuidassem dos outros feridos e o deixassem, porque. usando suas
palavras, "o escoteiro caminha com as próprias pernas".

Nosso jovem herói veio a falecer pouco depois do acidente, mas sua frase
lapidar inspirou o Cel. Manoel José de Almeida, que a adotou como lema
pedagógico da Fundação. Afinal, pensava com justeza o fundador, a tarefa
que se lhe antepunha consistia. exatamente, em dar ao jovem os meios para
que avançasse por sua propria conta.

Ao Coronel coube a fortuna de encontrar companheira à altura na pessoa
de Dona Márcia de Souza Almeida, co-fundadora da instituição. Ela, que o
acompanhou como esposa dedicada e colaboradora incansável, sucedeu-lhe
na Presidência da entidade e continua com o trabalho meritório.

A Dona Márcia, nossa mensagem de congratulações, pela disposição, pela
abnegação e pela coragem de continuar o trabalho e dar dimensão à obra
que tão bem preside. Congratulações também. neste jubileu de ouro. aos
demais dirigentes e aos colaboradores da Fundação. com  -cumprimentos
cordiais que fazemos chegar por intermédio da Profa. Maria Terezinha.

: Diretora de Educação. e do Cel. Reinaldo Veriano. Diretor de Administração.
Àqueles - como os vejo alegres nesta solenidade - que ombrearam com o
Cel. Almeida a dura tarefa da travessia nos tempos difíceis. meu respeito,
sintetizando no Cel. Laurentino Filocre e na Profa. Elzita Gasparini,
testemunhas vivas, entre tantos, o reconhecimento pelo trabalho sério, leal e
solidário. À Policia Militar, digna Policia de Tiradentes, inspiradora da obra
meritória, nossas efusivas homenagens, na pessoa do seu Comandante-
Geral. Cel. Antônio Carlos, caio-martiniano como eu, pela mais absoluta



476
convicção. Ao aluno, razão maior da instituição, a quem cabe, acima de
tudo, o dever e o direito de dedicar-lhe amor, o nosso carinho e apreço.
Podemos todos nos orgulhar, pois esta obra tem cara mineira, jeito mineiro,
sentimento solidário peculiar: simples, profundo e humano, como é o perfil
de nossa gente.

E lapidar a frase que sintetiza o espírito do seu fundador, o legendário Cel.
Almeida: "As Escolas Caio Martins não nasceram dos livros, surgiram da
vida". Concordo com a assertiva e ouso acrescentar: esta obra tem a
parceria de Deus. Muito obrigado.

Apresentação do Coral da Fundação Caio Martins
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a

apresentação do Coral da Fundação Caio Martins, sob a regência do Maestro
José Garcia de Jesus.

- Ouve-se a apresentação do Coral.
O Sr. Presidente - A Presidência cumprimenta o Coral da Fundação Caio

Martins e rejubila-se e alegra-se muito em ouvir o hino da Caio Martins, cuja
letra é de autoria do Cel. Saul Martins, que aqui se encontra presente (-
Palmas.) - e é januarense como o Cel. Manoel José de Almeida, fundador da
instituição. Os nossos parabéns. A Presidência tem a honra e o prazer de
passar a palavra à Sra. Márcia de Sousa Almeida. Presidente da Fundação
Caio Martins.

Palavras da Sra. Márcia de Sousa Almeida
Sr. Presidente, Deputado Cleuber Carneiro, antes de pronunciar as

palavras que preparei para este momento inesquecível, quero agradecer a V.
Exa. a homenagem magna que a Assembléia Legislativa dedica à Caio
Martins no seu jubileu de ouro. Deputado Cleuber Carneiro, representante de
Januána nesta Casa, a terra amada de Manoel de Almeida. (- Palmas.).
Deputado Cleuber Carneiro, a nossa gratidão pela oportunidade deste evento
tão significativo para a nossa obra. Agradeço às autoridades que compõem a
Mesa, aos Prefeitos do Norte de Minas que estão hoje conosco, aos amigos
caio-martinianos, aos familiares, aos nossos filhos, aos meninos de Caio
Martins, a todos os presentes, comemorando esta festa que nos enche de
tanta alegria e é tão importante para a nossa vida.

Está aqui reunida a família caio-martiniana, nas comemorações do jubileu
de ouro, para receber a mais expressiva homenagem, feita pela verdadeira
casa do povo, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Honra-
nos, sobremaneira, trazer a este recinto, onde se discutem os sérios
problemas da sociedade, à procura de soluções justas e razoáveis, as
nossas crianças e os nossos jovens para auscultarem a índole
desenvolvimentista dos que aqui mourejam num trabalho de globalização e
aperfeiçoamento, estruturas básicas para a evolução dos povos civilizados.
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Sr. Presidente, as Escolas Caio Martins, hoje, Fundação Educacional Caio
Martins, têm uma longa história a contar. Nasceram do ideal de jovens
oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, preocupados com a formação do
homem posto a serviço da ordem e da sociedade. Propunha-se a prática de
atividades capazes de modificar o comportamento do militar, evitando-se a
repressão e a prática de atos anti-sociais. substituindo-se, paulatinamente, o
vigiar e o reprimir pelo educar e assistir. A tarefa não se resumiria ao simples
esforço de prover alimentos e agasalhos a quem não desfrutava desses bens
materiais. Tratava-se de tarefa difícil, a exigir, para a composição do
programa global, respostas às necessidades do meio, uma dedicação afetiva
e desprendimento dos que se apresentassem para empunhar a bandeira de
redenção da criança de nosso Estado.

O pensamento de Dewey que se conforma com o princípio de que
"educação não é preparação para a vida, mas educação é vida", encontra.
desde os primeiros dias da Caio Martins, sua melhor concretização, pois ali
se preparava o ambiente em que a criança poderia existir plenamente.
segundo o conceito biopsíquico de desenvolver-se para a melhor vivência
social, num ambiente em que tudo é educativo.

A filosofia do lar, onde a criança volta a ter aquilo que perdeu, foi o
principio básico para o trabalho incipiente. O antigo paiol da Fazenda Santa
Teresa, da remonta da Policia Militar, em Esmeraldas, desde o dia em que
recebeu os primeiros 18 alunos, transformou-se em lar, com o casal - o pai e
a mãe - praticando a verdadeira pedagogia do amor de D. Bosco - "Ama
estas crianças, e elas farão o que quiseres".

Se falássemos sobre esta obra sem citar o nome de seu inspirador,
estaríamos praticando um ato que seria censurado por nossos colaboradores
e amigos. Manoel de Almeida, desde o primeiro momento da concepção da
idéia de amparar a criança, foi o mestre iluminado que se fazia presente em
todos os caminhos a serem trilhados. Passou pela Terra certo de que tinha
missão importante a cumprir. Foi um predestinado, aceitando com coragem
singular todas as dificuldades impostas para a soberania da obra. Ele
acreditava numa luz brilhando no fundo de um túnel e se dirigia a ela com
denodo e estoicismo, tornou-se educador moderno e atuante e realizou
profunda revolução nos padrões da educação de base.

Admitindo que o homem é filho da criança, resultado direto do que foi nos
primeiros anos de formação, do carinho e da atenção recebida, preocupou-se
em atribuir à criança carente amparo integral, educando-a e, ao mesmo
tempo, atendendo-a em todas as necessidades, evitando que viesse a se
transformar em adulto que a sociedade, mais tarde. viria a reprimir, pela
condição de marginal, de afastamento dos princípios basilares.

Compreendeu o significado profundo das palavras do escoteiro-herói Caio
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Vianna Marfins, que recusou a padiola que lhe foi oferecida por ocasião do
desastre na serra da Mantiqueira e, atento à necessidade de dar socorro aos
escoteiros e lobinhos de sua tropa, exclamou: "O escoteiro caminha com as
próprias pemas - lema e base filosófica no caminho da evolução
humanística do trabalho idealizado em favor da promoção da criança. Quero
apresentar o nosso amigo Sr. Romero Machado, companheiro de Caio
Marfins no momento do desastre na serra da Mantiqueira. (- Palmas.)

Assim, Caio Martins veio a constituir instituição de profilaxia, não só de
terapêutica social, mas uma escola aberta, sem grades, onde as crianças
sobem nas árvores, nadam, convivem com amigos, numa verdadeira
comunidade-escola.

Manoel de Almeida foi dedicado e eficaz nas três fases mais importantes
de sua proveitosa vida: educador, militar, político.

Exerceu com dignidade, de soldado a Coronel da Polícia Militar, todos os
cargos, desenvolvendo nova concepção de policial militar, atuando
ativamente para a transformação do ensino, com a criação de disciplinas que
vieram enriquecer o currículo dos oficiais do antigo Departamento de
Instrução da Polícia Militar, como: Sociologia, Economia Política,
Criminologia, Biotipologia, o Museu de Criminologia. a Escola de Música, a
Orquestra Sinfônica e a rede dos Colégios Tiradentes, que tanto enriquecem
o elenco dos grandes educandários do Estado. (- Palmas.)

Como político - Manoel de Almeida não foi um parlamentar de falar bonito,
era o Deputado que ocupava a tribuna da Assembléia Legislativa ou da
Câmara Federal para apresentar projetos exeqüíveis, teses oportunas e
sérias a serem defendidas e, quando participava de debates, procurava
conduzi-los aos altiplanos da serena controvérsia, inspirada por uma legítima
vocação democrática. Procurava não decepcionar o povo, principalmente
aquele que o observava panpassu" - o ribeirinho do São Francisco.

Foi autor do Projeto de Lei referido aqui pelo Deputado Cleuber Carneiro,
do qual resultou a construção da Hidrelétrica de Três Marias, no Governo do
Presidente Juscelino Kubitschek, quando foi chamado o "General de Três
Manas". (- Palmas.)	 -

Outra luta, também referida pelo Deputado Cleuber Carneiro, ocorreu
quando da apresentação do Projeto de Lei de n° 1.207173. transformado na
Lei n° 6.218, de 7/7/75, que incluiu 22.000km de terras mineiras da margem
esquerda do São Francisco, na área de operações de recursos fiscais da
SUDENE (Januána, São Francisco, Manga, entre outros municípios).

Quando vejo agora a luta dos Deputados pela inclusão na base da
SUDENE do vale do Jequitinhonha, rememoro como Manoel de Almeida
sofreu para conquistar os Deputados do Nordeste do País.

Mas o Presidente Geisel, que o chamava de colega por ser também militar,
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disse que ia aprovar o projeto de Manoel de Almeida, porque ele era perfeito.

Autor do projeto de lei que criou o primeiro serviço social do menor, no
Estado de Minas Gerais, relator da CPI sobre o menor, no Congresso
Nacional, alertando o Pais para a gravidade do problema, entendeu,
também, que a gênese da urbanização excessiva, da insegurança das
grandes cidades. encontra-se no próprio meio rural. origem dos fluxos
migratórios que se formam pelas adversas condições ali prevalecentes,
conseqüência de uma estrutura fundiária arcaica e da inexistência da ajuda
dos poderes públicos.

Imaginou-se, então, que, dirigindo-se ao homem do campo, treinando seus
filhos, moças e rapazes. transformando-os em lideres rurais, disseminaria
novos conceitos, mudanças de comportamento e hábitos. que incidiriam
sobre a estrutura de valores e vida comunitária, nas práticas de trabalho no
campo e, conseqüentemente. na  geração de renda capaz de desestimular a
migração. Estar-se-ia gerando atrativos que determinassem a fixação do
homem à terra, via educação de base. Assim, ele pôde organizar bandeiras,
e, na boléia dos caminhões, os meninos - bandeirantes, cada um atuando
em áreas de conhecimento especifico, ou em equipes, numa verdadeira
reedição de Femão Dias Paes Leme, reviviam as entradas e bandeiras,
criando os Núcleos dos Cannhanha, no Município de Montalvânia, na divisa
de Minas com Bahia, hoje, Juvenilia, município emancipado em 1976 - nós
temos a honra de dizer que o primeiro Prefeito desse município é um ex-
aluno - Urucuia (Riachinho). Também temos a honra de ter o Prefeito de
Riachínho aqui hoje - antes São Romão, Núcleos de Formação de Jovens
Líderes Rurais de Januária, São Francisco, Buritizeiro e Conselheiro Mata.
em Diamantina, já no vale do Jequitinhonha.

São seis unidades, incluindo-se Esmeraldas. a primeira "Caio Martins",
refazendo vazios demográficos, modificando completamente o panorama
humano dos sertões de nossa Minas Gerais. Ele deixou um rico exemplo que
devemos avaliar e sobre o qual devemos refletir.

A obra de Manoel de Almeida não está concluida, porque milhões de
crianças permanecem desamparadas e sem proteção. em expressão
numérica e conseqüências sociais decorrentes que se acirram em níveis
angustiantes.

As "Escolas Caio Martins", atualmente, possuem 34 casas-lares, para
meninos e meninas, em regime de co-educação.

Em Esmeraldas, são atendidos 796 alunos, em 13 casas-lares, com o
ensino fundamental, da 1a à 8 3 série, e. em nível médio, os cursos Técnico
de Agropecuária e Magistério de 1 0 Grau, da ia à 4a série.

No Núcleo de Buritizeiro, 113 alunos, com Ensino Fundamental da P à 4
série, em 3 casas-lares.
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No Núcleo dos Carinhanha, em Juvenília, na divisa com a Bahia, são

atendidos 162 alunos internos, 57 semi-internos, inclusive os oriundos da
Bahia, em regime de co-educação, com 4 casas-lares e ensino fundamental,
da 1 3 à 8a série.

No Centro de Treinamento de Jovens Líderes Rurais de São Francisco, há
8 casas-lares, 351 alunos internos, 425 externos e 19 semi-internos e ensino
fundamental, da P à 81 série.

O Centro de Treinamento de Jovens Líderes Rurais de Januána conta 630
alunos, sendo 181 internos, oriundos do meio rural, 411 externos e 38 semi-
internos, também em regime de co-educação. com 2 casas-lares e
repúblicas.

No Núcleo de Unicuia, Município de Riachinho, há 368 alunos. sendo 160
internos, 196 externos e 12 semi-internos, em 4 casas-lares: há ensino
fundamental, da l a à 8a série.

Em todas as Unidades de Educação, oferecem-se aos menores cursos de
semiprofissionalização, nas áreas econômicas primária e secundána, num
sério esforço de educação pelo e para o trabalho.

Hoje, Caio Martins tem sob sua responsabilidade 2.911 crianças e jovens.
Cerca de 45 mil crianças já passaram pelas Caios Martins nestes 50 anos

de trabalho em prol do menor. São engenheiros, economistas, advogados,
professores, padres, universitários, militares, um Ministro, em Brasília,
técnicos de várias categorias, pedreiros, carpinteiros e marceneiros,
alfaiates, bombeiros, eletricistas, serralheiros, costureiras, bordadeiras,
enfim, todos espalhados por este nosso Brasil e até no exterior, sendo úteis a
si mesmos e à sociedade que os envolve.

Como já disse, sinto-me honrada e feliz por estar neste recinto, recebendo
os louros nesta festa pelos 50 anos de nossa obra. Quero repartir estas
homenagens com todos aqueles que lutam ao meu lado, pela integridade de
nosso trabalho - ex-alunos, diretores, servidores, funcionários, professores,
amigos das comunidades caiomartinianas. E o meu respeito à criança, esse
pequenino ser tão relegado pela sociedade, que o chama, com rancor, de
menino de rua.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de proceder à entrega de

uma placa comemorativa deste evento à Sra. Márcia de Sousa Almeida. A
placa tem a seguinte mensagem: A Assembléia Legislativa expressa o seu
reconhecimento à Fundação Educacional Caio Martins, que celebra seu
jubileu de ouro engrandecendo sempre o ideal precursor liderado pelo Cel.
Manoel José de Almeida, que tanto enalteceu o papel comunitário da Polícia
Militar como honrou, como parlamentar, o Poder Legislativo de Minas Gerais
e do Brasil. Que esta obra de bem, pioneira no apoio à infância e à família
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carentes, seja sempre um posto avançado do ensino e da educação,
orientando e guiando o caminho das novas gerações.

- Procede-se à entrega da placa comemorativa.
A Sra. Márcia de Sousa Almeida - Passo às mãos do Deputado Cleuber

Carneiro o diploma de benemérito da Fundação Caio Martins.
São 50 anos, mas me sinto feliz porque vejo que a nossa mocidade, os

nossos alunos, os nossos representantes na Assembléia Legislativa e na
Câmara Federal têm sensibilidade para o problema do menor. Deixo. então,
com o Deputado Cleuber Carneiro a responsabilidade de congregar os
Deputados. principalmente os do Norte de Minas, para nos ajudar, ajudar aos
caiomartinianos que ficaram aqui lutando. continuando a obra do Manoel de
Almeida e a minha, porque o trabalho da mulher tem que ser respeitado,
porquanto nós lutamos também junto aos nossos companheiros de trabalho
para que a obra continue favorecendo a sociedade. Como disse, são mais de
45 mil crianças que passaram pela obra, 45 mil que não estão nas ruas de
Belo Horizonte. Hoje, quando vemos o problema se agravar, sinto realmente
que precisaríamos ter mais Caios Martins espalhados não só no vale do São
Francisco, mas também no do Jequitinhonha, enfim, no Estado todo. E
cruciante ver uma criança sofrendo, não por ela, mas por um lar
desajustado, um lar infeliz, um lar que tem uma mãe prostituta, que tem um
pai alcoólatra, e a criança não tem outra opção, vai para as ruas. E a
sociedade nem sempre é carinhosa para com aquela criança.

Então, Deputado, o senhor seja como o Manoel foi. o General de Três
Marias. O senhor não é militar, mas seja o Deputado mesmo, o
representante, o político sensível para com o problema da criança no Estado
de Minas Gerais. (- Palmas.)

Apresentação da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a

apresentação da Orquestra Sinfônica da Policia Militar de Minas Gerais.
- Ouve-se a apresentação da Orquestra Sinfônica da PMMG.
O Sr. Presidente - As grandes cidades brasileiras vivem hoje uma série de

problemas que lhes são comuns, cada um deles tratado segundo suas
peculiaridades. com maior ou menor grau de sucesso. Um desses
problemas. contudo, vem adquirindo dimensão crescente em todos os
centros urbanos de maior porte, constituindo-se num desafio não apenas
para os órgãos governamentais, mas para toda a sociedade. Estamos nos
referindo à situação dos menores de rua. contingente de centenas de
crianças e adolescentes que crescem sem escola, sem família, sem
assistência social, entregues à própria sorte, candidatos a chegar à vida
adulta cercados de todos os ingredientes da marginalidade.

Pedindo esmolas ou exercendo alguma atividade informal, eles vão
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lutando pela sobrevivência e demarcando seu espaço na convivência com os
demais estratos sociais. Ao mesmo tempo, porém, estão sujeitos a receber
influências que os levem à prática de furtos, ao consumo de drogas e,
paulatinamente, a delitos de maior gravidade.

Não são raros os casos em que, agindo por conta própria ou monitorados
por adultos vinculados ao mundo do crime, acabam ingressando no tráfico
ou cometendo assaltos a mão armada, numa caminhada de difícil retomo às
normas de convívio social. De pedintes infantis que fazem ponto nos sinais
de trânsito, eles podem transformar-se em pivetes que ameaçam motoristas
com cacos de vidro ou em delinqüentes que passam a freqüentar o noticiário
policial.

Mesmo que consigam ficar longe das infrações, dificilmente serão
incorporados pelo mercado de trabalho, permanecendo sem perspectivas
com relação a qualquer espécie de segurança e de assistência. Muitos
perdem a vida precocemente, pela ação do frio, da fome, das doenças não
cuidadas ou em decorrência de diversos tipos de violência, aí incluídos os
atos extremos dos grupos de extermínio.

Levantamento divulgado recentemente pelo IBGE revela um dado
extremamente preocupante: o índice de jovens brasileiros entre 15 e 17 anos
que morrem como vítimas de homicídio aumentou de 7,8%, em 1980, para
nada menos do que 25,3%, em 1990. Na faixa de 10 a 14 anos, a taxa subiu
de 1,9% para 5,1% no mesmo período.

Não é preciso recorrer às estatísticas para saber que grande parte das
crianças e adolescentes que sucumbem dessa forma pertencem ao grupo
social a que estamos nos referindo: aquele que, jogado na rua, não tem
proteção da família, do poder público nem da sociedade.

Estamos diante de uma questão pela qual somos todos responsáveis. A
pobreza, o desamparo, a falta de oportunidade de freqüentar regularmente
uma escola e a carência de postos de trabalho resultam, em grande parte,
dos desequilíbrios econômicos e sociais em que vivemos. E, com a
persistência desses desequilíbrios, renovam-se os contingentes menos
favorecidos, dos quais se originam os menores abandonados.

Nesse contexto, é relevante o papel exercido por instituições como a
Fundação Caio Martins. que estamos hoje homenageando. Com suas
unidades instaladas no meio rural, por onde já passaram mais de 45 mil
alunos, em regiões carentes do Estado, ela atua na formação de crianças e
adolescentes, preparando-os para a convivência social e para o mercado de
trabalho, por meio de práticas e cursos profissionalizantes.

Que ela continue cumprindo seu papel assistencial, fundado no binômio
educação e trabalho, dando exemplo de como se deve combater a pobreza e
os desequilíbrios socioeconômicos.
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Parabéns à Sinfônica da nossa Polícia Militar, que, com maestria,

universaliza "New York. New York", uma homenagem à capital do mundo,
universalizando também o nosso sentimento de gratidão e reconhecimento
às escolas Caio Martins.

Agradeço a presença do Grupo de Escoteiros da Caio Martins, que aqui se
faz presente; os Dragões da Inconfidência, que dão um brilho peculiar a esta
solenidade; o coral da Fundação Caio Martins, que nos encantou a todos; e
reitero à Orquestra Sinfônica da Polícia Militar o nosso agradecimento.

A Presidência manifesta seus agradecimentos à D. Márcia. Presidente da
Fundacão Caio Martins. Presidente das escolas Caio Martins, neste jubileu
de ouro. continuadora da obra de seu esposo, o inesquecível Cel. Manoel
José de Almeida.

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates de
amanhã, dia 28. às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 73 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 10112197
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Designação de comissão -
Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho - Entrega do título de cidadania
honorária - Palavras do Sr. François Moyen - Apresentação da Orquestra de
Câmara Lobo de Mesquita - Palavras do Deputado Agostinho Patrús -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto

Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Dimas
Rodrigues - Geraldo Santanna - Ivair Nogueira - Jorge Hannas - José Maria
Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20h15min, a lista de

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

Atas
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- O Deputado Ivair Nogueira, 2 0-Secretário ad hoc", procede à leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Péncles Ferreira e
Maun Torres para conduzirem ao Plenário o homenageado, as autoridades e
os demais convidados, que se encontram no Salão Nobre.

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

Exmos. Srs. Deputado Agostinho Patrús, Secretário da Casa Civil e
Comunicação Social, representando o Governador do Estado, Eduardo
Azeredo; François Moyen, o ilustre homenageado: Deputados Federais José
Santana de Vasconceilos e Eliseu Resende: Paulino Cícero de Vasconcelos,
Secretário Municipal de Administração de Belo Horizonte, e Stefan Salej,
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a reunião à entrega do título de cidadão

honorário de Minas Gerais ao Dr. François Moyen, nos termos do Decreto n°
38.374. de 21110196.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Ouve-se o Hino Nacional.

Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Deputado Alberto

Pinto Coelho, autor do requerimento que originou o Decreto n° 38.374, de
21110/96. que concedeu o titulo de cidadão honorário de Minas Gerais ao Dr.
François Moyen.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Exmos. Srs. Deputados Romeu
Queiroz, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Agostinho Patrús, Secretário da Casa Civil e Comunicação Social, nesta
solenidade representando o Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo-
Dr. François Moyen, nosso ilustre homenageado; ilustres Deputados
Federais José Santana de Vasconcellos e Eliseu Resende: Dr. Paulino
Cícero de Vasconcelos, Secretário Municipal de Administração de Belo
Horizonte: Sras. Deputadas e Srs. Deputados: representantes da imprensa;
Prefeitos; Vereadores; lideranças do Médio Piracicaba, da região de
influência direta da Companhia Betgo-Mineira: minhas senhoras e meus
senhores: o conceito de nacionalidade - caso seja analisado em bases
realistas e não apenas com pragmatismo - fala mais de perto à identificação
afetiva que à mera origem geográfica. Napoleão Bonaparte, a quem se
credita considerável parcela da grandeza da França, não era filho da
metrópole, tendo nascido na Ilha da Córsega. No entanto, esse homem



1
4 8

genial veio a ser o mais francês entre os franceses. para não dizer que foi
deles o primeiro. E isso porque ser nacional de um pais, em sentido amplo, é
exercer a cidadania através de trabalho e afeto direcionados ao rincão onde
se vive, seja ele de nascença ou de adoção.

Vêm-nos essas considerações por aqui estarmos. hoje. em solenidade que
muito nos gratifica. concedendo ao Dr. François Moyen o Diploma de
Cidadão Honorário de Minas Gerais. Nascido em Luxemburgo, nosso
homenageado se encontra no Brasil há mais de quatro décadas, durante as
quais tem exercido a cidadania de Minas Gerais como o mais autêntico e o
mais devotado dos mineiros. Assim, a nosso requerimento e do ex-
Presidente desta Casa. hoje Deputado Federal. José Santana de
Vasconceilos, o título que ora lhe é concedido por esta Assembléia
Legislativa, em nome do povo das Alterosas, vem ratificar como de direito
uma situação que, há muito, era de tato.

Nascido em Dudelange, no Grão-Ducado luxemburguês. em 2912132. o Dr.
François Moyen diplomou-se em Economia pela Universidade de Grenoble,
na França. Terminados os estudos, ingressou no grupo ARBED, ao qual
vem, desde então, prestando seu valioso concurso, agora na qualidade de
Presidente do Conglomerado Belgo-Mineira.

Sua vinda para o Brasil deu-se no ano de 1956, quando ingressou na
empresa líder do grupo. A carreira vitoriosa foi-se consolidando com
passagens pelas Diretorias Financeiras da Samitri e, novamente, da
Siderúrgica, de onde, em 1991, foi alçado à Presidência da hotding. Hoje, às
suas funções juntam-se aquelas de Presidente do Conselho de
Administração da Belgo. Conselheiro de outras empresas interligadas, Vice-
Presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia e integrante do Conselho
Superior do Centro das Indústrias da Cidade Industrial de Contagem.

Tão brilhante currículo faz pressupor atividade não menos profícua. E esse
o caso de nosso homenageado, cujo esforço tenaz em prol do
desenvolvimento de Minas e do Brasil tem-lhe valido reconhecimento dentro
e fora de nossas fronteiras. Prova disso são as inúmeras comendas e
condecorações que precedem esta que hoje lhe estamos outorgando: é ele
Oficial da Ordem do Mérito Civil e Militar Adolfo de Nassau. de Luxemburgo,
onde também detém o honroso título de Comandante da Ordem do Mérito do
Grão-Ducado: foi agraciado com a Grande Medalha de Ouro da
Inconfidência, e a terra mineira igualmente lhe concedeu a Medalha de
Santos Dumont. em grau ouro: esta Casa já o
havia distinguido, anteriormente, com a Medalha do Mérito Legislativo: e a
cada ano, por fim, repetem-se as manifestações de apreço das comunidades
e dos setores para os quais contribui com seu dinamismo empresarial e com
seu exemplo de cidadão.
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Não será exagero afirmar que as 29 empresas que compõem o complexo

Belgo-Mineira devem grande parte de sua atual e privilegiada posição ao Dr.
François Moyen. Foi ele, ao longo desses quarenta anos de prática gerencial,
pautada pela ética a mais elevada, quem muito batalhou para que a
organização se firmasse como o 90 grupo empresarial privado brasileiro, em
ordem de importância econômica.

O panorama espelhado pela Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira,
conjuntamente com suas 28 companheiras de grupo, é realmente
impressionante. Atuando basicamente em três segmentos - mineração,
siderurgia e trefilaria - as empresas lideram ou se destacam como das
primeiras na produção nacional de laminados e arames de aço, cabos,
parafusos e estruturas metálicas, sem mencionar a considerável atividade no
campo da extração mineral. Sua gama de produtos vai mais além, ao
fabricar componentes para a indústria automobilística, carvão vegetal e
'pellets".

Em termos de volume, sua produção de aço bruto é de 2.400.000t anuais,
enquanto os laminados chegam a 2.800.0001 por ano. O faturamento anual é
superior a US$1.500.000.000,00 e o capital aberto do empreendimento está
em mãos de nada menos que 11.800 acionistas.

Em nosso Estado, a Siderúrgica mantém estabelecimentos em João
Monlevade e em Sabará. No Espírito Santo, dispõe da unidade de Cariacica
e, através de participação, opera a Dedini Siderúrgica, em Piracicaba, no
Estado de São Paulo. Aliás, em matéria de parceria, a Belgo tem ainda o
que mostrar com a trefilana que montou em associação com o grupo N. V.
Bekaert: a nova empresa irá responder pela fabricação de trefilados para uso
da indústria e da agropecuána, com capacidade de produção de 650.0001
anuais.

Se o presente é positivo. o Grupo Belgo-Mineira demonstra que não pára
no tempo, pois está-se preparando para, sob a batuta do nosso
homenageado François Moyen, investir na realidade empresarial do ano
2000. Assim é que, para os próximos três anos, estão previstas inversões de
US$260.000.000.00 na Usina de Monlevade, cujos equipamentos de
lingotamento contínuo produzirão 1.1 50.0001./ano. Outros investimentos
consideráveis estão programados para as demais empresas, sempre com o
propósito de ampliar e fortalecer essa liderança de que tanto se orgulha
Minas Gerais.

Devemos, a esta altura, desculpar-nos se parece que nos desvirtuamos do
objetivo primeiro desta reunião, que é homenagear a pessoa de François
Moyen. Como, porém, a personalidade do homem impregna de modo
positivo o empreendimento à frente do qual ele se encontra, não há como
dissociar um do outro. Nesse momento, para nós, a Belgo é François Moyen.
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e François Moyen é a Belgo. fundindo-se os impares dotes do administrador
com a vitoriosa trajetória da administrada.

François Moyen. aliás, dá continuidade àquela política implantada pelo
precursor Louis Ensch, que neste ato está representado pelos ilustres
familiares Manei Coutinho. Isa e Elmo Alves Nogueira. cuja visão e arrojo
viabilizaram a continuação do empreendimento formidável, ao acreditar no
Brasil e apostar no nosso potencial. Na verdade, podemos dizer que a
afinidade entre os dois não termina com o fato de serem europeus de
nascimento: é ela ratificada com aquela confiança que o pioneiro reservou à
nossa terra e em que seu legítimo continuador persevera.

Um aspecto simpático na vida de nosso homenageado é ser pai de três
filhos brasileiros. Luc. Yves e Sylvie, nascidos em Belo Horizonte. E não
bastasse mais esse vinculo afetivo, foi em Minas Gerais que sua amorável
esposa. Dona Mane Therèse Moyen - que saúdo respeitosamente desta
tribuna - desenvolveu bela carreira como artista plástica. Em outras palavras.
entre nós a sensibilidade da talentosa Manté se revelou em obras magistrais
que, de certo modo, expressam sua ligação com a terra mineira.

Parabéns, Grupo Belgo-Mineira, por contar, entre seus colaboradores, com
um mineiro de boa cepa como é o Dr. François Moyen! Parabéns, Minas
Gerais, por esse momento em que se oficializa a mineinidade de um de seus
mais ilustres filhos! E queira aceitar, Dr. Moyen, a homenagem sincera que a
Assembléia Legislativa lhe tributa em nome de seus conterrâneos! Muito
obrigado.

Entrega do Título de Cidadania Honorária
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de proceder à entrega ao Dr.

François Moyen do título de cidadão honorário de Minas Gerais, passando-
lhe às mãos este diploma, com o seguinte teor: (- Lê:)

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. em cumprimento do
Decreto n° 38.374, de 22 de outubro de 1996. entrega ao Dr. François Moyen
o titulo de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, por sua relevante
contribuição para o engrandecimento da terra mineira. Belo Horizonte, 1 0 de
dezembro de 1997."

- Procede-se à entrega do diploma ao homenageado.
Palavras do Sr. François Moyen

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. François Moyen, agraciado com o
titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais.

O Sr. François Moyen - Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiroz. Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado
Agostinho Patrús, Secretário da Casa Civil e Comunicação Social,
representando o Sr. Governador do Estado. Eduardo Azeredo; Exmo. Sr.
Deputado Federal José Santana de Vasconcelios. amigo de longa data:
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Exmo. Sr. Deputado Federal Eliseu Resende, ex-colega da diretoria do
Grupo: Exmo. Sr. Dr. Paulino Cícero de Vasconcelos, Secretário Municipal
de Administração de Belo Horizonte; Exmo. Dr. Stefan Salej, Presidente da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais: Srs. Deputados; Sr.
Prefeito de João Monlevade; senhoras e senhores. amigos e colegas da
Belgo-Mineira, por generosidade dos Srs. Deputados, quis esta Casa
Legislativa que a cada ano, nos últimos três anos, eu tivesse a grande
satisfação de aqui estar em sessão solene.

Em maio de 1995, ocorreu a homenagem à memória de Louis Ensch, ex-
Diretor-Geral da Belgo-Mineira, por ocasião do centenário de seu
nascimento. No ano passado, as comemorações dos 75 anos de fundação de
nossa empresa ganharam maior amplitude e especial significação com o
reconhecimento e as honras do Poder Legislativo de Minas Gerais.

Agora, volto, emocionado e envaidecido, para ser homenageado
pessoalmente por esta Casa e, por extensão, pelo povo mineiro, com uma
distinção que, não tenho dúvida, constitui a maior honraria a mim conferida
em 42 anos de vida no Brasil: o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais.

Esta comenda, senhoras e senhores, representa para mim e para minha
família um momento de profunda relevância de nossa vida nesta terra
mc tanhosa. Ela oficializa o sentimento do mais temo afeto que
desenvolvemos por Minas Gerais e por seus habitantes nas últimas quatro
décadas. E não poderia ter sido diferente. A generosa acolhida que tivemos
aqui ao chegarmos nos meados da década de 50 fez com que a intenção
inicial de voltarmos para a Europa logo fosse mudada. Foi em Minas,
portanto, que vivi 213 de minha caminhada. Aqui, vi nascer e criei meus
filhos. Recebi o carinho dos amigos. Integrei-me à terra e a sua gente.
Ganhei uma segunda pátria. Adquiri o espírito de mineiridade.
Luxemburguês de nascimento, aprendi a ser mineiro. E esse aprendizado
não se restringe ao sotaque carregado nos erres, tão peculiar aos
conterrâneos do Sul do Estado, mas se aplica a muitos outros traços do
caráter mineiro. Confesso que não foi difícil aprendê-los. Mineiros e
luxemburgueses guardam muitas semelhanças. São povos das montanhas
que cultivam a discrição, a moderação e a sobriedade. Nutrem uma inusitada
preocupação com a solidez. Detestam a especulação vazia, a imaginação
delirante. Têm horror à divagação. São conservadores sem serem
retrógrados, prudentes sem serem reacionários. Cultivam a perseverança
mas não demonstram agressividade.

Diz o mestre Alceu Amoroso Lima que o mineiro é discreto e econômico
até nos modos. Não desperdiça gestos. Aliàs, não desperdiça nada! Os
luxemburgueses também não fogem a essa regra.

Sr. Governador Eduardo Azeredo, a minha história de vida profissional no
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Brasil está intimamente ligada à Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira,
empreendimento que é parte viva da história de Minas. Acreditando nas
potencialidades do Estado, os pioneiros da década de 20 lançaram aqui uma
semente fértil, que deu bons frutos e se multiplicou no tempo e no espaço.

Hoje. a Belgo-Mineira e suas empresas associadas estão definitivamente
incorporadas ao panorama de Minas, seja na produção de bens e riquezas,
seja na identificação histórica, social e cultural, cristalizada em mais de 75
anos de trabalho e recíproca confiança.

Essa confiança é que nos autoriza a renovar o compromisso do Grupo
Belgo-Mineira com o presente e o futuro de Minas e do Brasil. Realizando a
crença que animou os pioneiros e os seus sucessores, vislumbramos novos
tempos de progresso e desenvolvimento. Embora o mundo esteja
atravessando momentos de incertezas e sobressaltos, acreditamos na força
multiplicadora do trabalho, na capacidade criadora e nos imensos recursos
humanos e naturais deste Pais como instrumentos capazes de assegurar ao
Brasil condições de retomada do crescimento econômico, que conduz à
prosperidade e à harmonia social.

Nessa jornada, nós, do Grupo Belgo-Mineira, continuaremos caminhando
lado a lado com Minas e com o Brasil.

Esse entrelaçamento de nossas empresas com as coisas de Minas Gerais
é que certamente inspirou o Deputado Alberto Pinto Coelho a indicar meu
nome para receber esta honraria. Quero, por isso, repartir com os meus
companheiros de trabalho a honra e a alegria proporcionadas por este titulo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustre Deputado Alberto Pinto Coelho, esta
data ficará gravada, para sempre, como um dos mais gratos momentos por
mim vividos. Manifesto ao Deputado Alberto Pinto Coelho minha sincera
gratidão pela iniciativa, nascida - sem dúvida - dos nobres sentimentos que o
caracterizaram como cidadão, administrador e político. A trajetória de V.
Exa. na vida empresarial e política de Minas é um exemplo de capacidade,
visão e dedicação à causa pública. Sua contribuição ao desenvolvimento das
telecomunicações em nosso Estado se compara em dimensão e brilho ao
eficiente trabalho que V. Exa. desempenha no plenário e nas comissões
desta Casa Legislativa.

Ao lado dos meus agradecimentos pela concessão deste titulo, presto-lhe
uma significativa homenagem por sua permanente atuação em favor dos
interesses de Minas e dos mineiros.

Tomo a liberdade de fazer um breve registro. Se hoje estou aqui feliz e
profundamente gratificado, devo este momento em boa parte a minha
mulher, Tereza Moyen, que sempre me apoiou. A ela, a minha gratidão. (-
Aplausos.)

Agradeço, igualmente, a todos os que me prestigiaram com suas
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presenças, que muito me honram e me sensibilizam.

Sr. Governador, Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Sr. Secretário
Agostinho Patrús, Srs. Deputados, senhoras e senhores, tenho muito orgulho
de ser cidadão honorário de Minas Gerais. Muito obrigado.

Apresentação da Orquestra de Câmara Lobo de Mesquita
O Sr. Presidente - Ouviremos, agora, a apresentação da Orquestra de

Câmara Lobo de Mesquita, sob a regência do Maestro Márcio Miranda, que
interpretará as músicas Serenata", de Alberto Nepomuceno, "Suíte
Fantasia", de Alvaro Mattos Vieira, e "Canção da América", de Milton
Nascimento.

- Ouve-se a apresentação da orquestra.
Palavras do Deputado Agostinho Patrús

O Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra ao Exmo. Sr. Dr.
Agostinho Patrús, que está representando nesta solenidade o Exmo. Sr.
Governador do Estado, Eduardo Azeredo.

O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz;
prezado mais jovem mineiro, François Moyen; Deputado Federal José
Santana de Vasconceilos; Deputado Federal Eliseu Resende, ex-Ministro;
Secretário Municipal de Administração, Deputado Paulino Cícero; prezado
amigo Presidente da Federação das Indústrias, Stefan Salej: Srs. Deputados,
demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores, incumbiu-me o Sr.
Governador, por estar em viagem a duas cidades no interior do Estado, mas
desejoso de estar aqui, incumbiu-me, repito, de representá-lo. Recebi esta
incumbência mais como um presente, porque estar aqui nesta homenagem a
esse mineiro autêntico, esse homem que, muito antes desta homenagem, já
se mostrava um mineiro autêntico, um mineiro que nas suas atividades do
dia-a-dia, seja começando sua carreira na Belgo-Mineira, seja galgando
passo a passo até atingir a Presidência, vem prestando ao nosso Estado um
grande serviço que toda comunidade reconhece.

Nós é que nos sentimos emocionados, prezado amigo François Moyen, por
termos você como conterrâneo. Nós é que sentimos que este titulo é
absolutamente merecido, quando, pela emoção com que se dirige a sua
querida senhora Tereza Moyen, você dá uma demonstração mais do que
cabal de que já está imbuído desse espírito de Minas Gerais, o espírito da
emoção, do carinho, da fraternidade, do reconhecimento, especialmente com
alguém que o acompanha há tantos anos.

Nós é que nos sentimos homenageados e emocionados nesta noite,
François Moyen, porque não só a família Belgo-Mineira está aqui sendo
homenageada, não só a família Belgo-Mineira e todos os seus amigos estão
aqui para lhe dizer que Minas Gerais ganha um grande mineiro. Nós
queremos lhe dizer, François Moyen, que Minas Gerais, por intermédio dos
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seus representantes legítimos, os Deputados Estaduais, e do Executivo
Mineiro, do Governador Eduardo Azeredo, ao conceder-lhe hoje esse
importante diploma, reconhece o que você sempre representou para nós: um
mineiro autêntico.

As Minas Gerais o recebem e configuram, por meio desse diploma, o que
nós, mineiros, todos aqui representados - Legislativo e Executivo -, sentimos
pelo trabalho que você vem desenvolvendo em prol do nosso Estado.

Parabéns, família belgo-mineira! Parabéns, Minas Gerais! Parabéns,
principalmente a você, François Moyen, e a toda a sua família.

Todos nós hoje estamos muito felizes, principalmente por sabermos que
você, como bom mineiro, sente também as mesmas emoções que nós em
momentos como este. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Dr. Agostinho Patrús, Secretário de Estado da Casa Civil e

Comunicação Social, que neste ato representa S. Exa. o Governador do
Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Exmo. Sr. François Moyen, nosso
homenageado; Exmo. Deputado Federal José Santana de Vasconcellos;
Exmo. Sr. Presidente da Federação da Indústrias do Estado de Minas
Gerais, Stefan Salej; Exmo. Sr. Deputado Federal e ex-Ministro Eliseu
Resende; Exmo. Sr. Paulino Cícero, Secretário Municipal de Administração,
que neste ato representa S. Exa. o Prefeito Célio de Castro; Srs. Deputados,
senhoras e senhores, já se disse muitas vezes que Minas é uma síntese do
Brasil. Essa percepção, ou sentimento, pode ter-se originado de
circunstâncias diversas, vinculadas a nossa situação geográfica e a nossa
história. Por aqui passaram as bandeiras, em busca de riquezas e de novas
frentes de desenvolvimento, levando a aventura da colonização do litoral
para os grandes interiores do país-continente; aqui se descobriram veios
econômicos capazes de atrair espíritos empreendedores, desde os tempos
do Ciclo do Ouro até os dias atuais; aqui brotaram, com a Inconfidência, as
primeiras sementes da liberdade, que se espalharam pelos quatro cantos da
nação emergente; aqui se cruzam os caminhos que unem o Norte ao Sul, o
Oeste ao Leste, transportando gente, sonhos e progresso.

Da conjunção desses fatores moldou-se o Estado que construiu uma
economia forte e diversificada, mas que ainda luta para eliminar suas
disparidades regionais; que persegue continuamente os ideais do alferes
Tiradentes, transformados hoje na consolidação dos princípios democráticos
e na prática da cidadania; que procura colocar os recursos econômicos e as
estruturas político-administrativas a serviço da correção das desigualdades e
do bem-estar coletivo.

Minas reproduz, de certa forma, as contradições e os desequilíbrios que
caracterizam o processo de desenvolvimento brasileiro, no qual a franca
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prosperidade de algumas regiões se contrapõe à pobreza de outras; no qual
os benefícios do progresso ainda não atingem de maneira equânime todas
as camadas da população. Mas reproduz também, com intenso vigor, as
esperanças e potencialidades deste Pais imensamente rico em recursos
naturais e humanos.

Nesse contexto, formou-se o jeito mineiro de ser. A gente da montanha,
um tanto introspectiva e avessa à jactância. trabalha sem fazer alarde.
Cultiva os costumes e a boa convivência. Recebe de braços abertos aqueles
que aqui queiram se estabelecer. Prefere o entendimento ao confronto.
Procura as soluções compartilhadas, decorrentes do bom-senso e do
diálogo. Mas, se for preciso, ela se transforma. Defende com unhas e dentes
seus direitos e princípios, principalmente aqueles ligados ao livre exercício
das idéias e das oportunidades.

Em resumo, o povo de Minas é ordeiro e trabalhador, amigo e hospitaleiro.
E tem um arraigado sentimento de justiça. Sabe também valorizar o
intercâmbio com outros Estados e outros países. seja ele de ordem cultural
ou econômica. Abre-se ao País e ao mundo com generosidade.

Esses traços da personalidade mineira, não raras vezes, são reconhecidos
e incorporados por cidadãos vindos de cantos diversos, que, aos poucos, vão
se identificando com nossos costumes e nossos valores e, mineiramente,
acabam transferindo para cá seus projetos e fincando aqui suas raízes.

Foi o que aconteceu com o nosso homenageado de hoje, Dr. François
Moyen, Presidente do Grupo Belgo-Mineira e uma das mais destacadas
personalidades da siderurgia brasileira na atualidade. Natural de Luxemburgo
e graduado academicamente na França, veio ele para Minas há 42 anos, e,
durante todo esse período, trabalhou nas empresas do conglomerado, até
chegar ao posto máximo, que merecidamente ocupa.

Não teria aqui permanecido tanto tempo se não se tivesse afeiçoado à
gente mineira e acreditado no potencial do nosso Estado. Sua atuação em
cargos de comando da Belgo não pode ser desconhecida e dissociada de
seu compromisso com o desenvolvimento de Minas. Essa relação pode ser
depreendida não apenas dos resultados empresariais, que se revertem em
inegáveis benefícios para a nossa economia. como também da preocupação
com as comunidades onde o Grupo está presente.

Tal inserção na vida dos municípios se revela, primeiramente, na criação
de milhares de empregos, diretos e indiretos, e se complementa com obras
de infra-estrutura urbana, em parceria com as Prefeituras Municipais, e
projetos diversos ligados à saude, à educação e à cultura.

Pela participação destacada que tem nesse trabalho e por seu
envolvimento com esta terra, o Dr. François Moyen, há muito tempo, já
podia ser considerado um autêntico cidadão de Minas Gerais. 0 que a
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Assembléia Legislativa faz, nesta solenidade, é apenas oficializar esse
reconhecimento, desejando que ele permaneça conosco, honrando-nos com
sua competência e sua amizade, por muitos e muitos anos. (- Palmas.)

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

manifesta seus agradecimentos ao homenageado, às autoridades e aos
demais convidados pela honrosa presença e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as reuniões especiais de amanhã. dia 2112197, às 9 e às
20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição de 2112197.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 31 k' REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa
e sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Meio, Cleuber Carneiro, Francisco
Ramalho e lvo Josê, membros da Mesa da Assembléia: Miguel Martini, José
Braga. Antônio Roberto e Durval Angelo. membros da Comissão de
Fiscização Financeira e Orçamentária: e Emiano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e
aprovada. Isso posto. o Presidente informa que a reunião tem por finalidade
apreciar processos de prestação de contas da aplicação de recursos
liberados por esta Casa a título de subvenção social, auxílios para despesas
de capital e transferências a municípios, nos termos do art. 30, III, da Lei nO
11.815. de 2411195, da Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor, Dilzon Meio, relator da Mesa, e José Braga, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, em conjunto,
verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres
pela aprovação dos processos das seguintes entidades: Associação 24
Junho Comunidade Pimenta, Associação Brasileira Jornalistas Escritores
Turismo, Associação Comun. Anstides Ramos Balmant, Associação Comun.
Bairro São Pedro Venda Nova, Associação Comun. Brejo, Associação
Comun, Desenv. São Brás, Associação Comun, Distrito Pereinnhas,
Associação Comun, Moradores Bairro Maristela Figueiredo, Associação
Comun. Nossa Sra. dAbadia Romana. Associação Comun. Nossa Sra. Rosa
Mística, Associação Comun. Nova Vida - Divinõpolis, Associação Desenv.
Assist. Social Educ. Desportivo para Minas. Associação Esportiva Estrela
Ouro, Associação Esportiva Saudade. Associação Famílias Unidas Canri.
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Associação Feminina Assistência Social, Associação Filhas São Vicente
Paulo, Associação Mantenedora Guarda-Mirim Montes Claros, Associação
Mineira Gerenciamento Organização Social, Associação Mineira
Paraplégicos, Associação Moradores Amigos Santos Prates, Associação
Movimentos Populares Capinópolis, Associação Pais Amigos Excepcionais -
Lagoa Santa, Associação Pais Amigos Excepcionais - Monte Alegre Minas,
Associação Pequenos Produtores Rurais Areião, Associação Px Cidadão
Governador Valadares, Associação Recreativa Santanense Futebol Clube,
Caixa Assist. Beneficência Grande Oriente Minas Gerais, Caixa Escolar
Comélia Regina, Caixa Escolar José Leão Vieira Neto, Caixa Escolar
Lavapes, Caixa Escolar São José Pedro Leopoldo, Campanha Agasalho
Eudóxia Marra, Casa Amizade Sras. Rotarianos Capitão Enéias, Centro
Assist. Técnica, Conselho Desenv. Comun. Distrito Antunes, Conselho
Particular Nossa Sra. Dores SSVP, Creche Comun. Sonho Criança,
Faculdades Unidas Norte Minas, Grêmio Recreativo Pantanal, Grupo Assist.
Social Comunitária, Grupo Teatro Faos, Hospital Fraternidade Pescador,
Movimento Familiar Cristão - Equipe Central Arq. B. Horizonte, Obra Unida
Santa Luiza Marilac Pouso Alegre SSVP. Obras Sociais Grupo Espírita
Obreiros Paz, Prefeitura Municipal Dores lndaiá, Prefeitura Municipal
Minduri, Prefeitura Municipal Novo Cruzeiro, Prefeitura Municipal Raul
Soares, Prefeitura Municipal Santa Maria Suaçuí, Prefeitura Municipal São
João Lagoa, Prefeitura Municipal São João Oriente, Prefeitura Municipal São
Roque Minas, Sindicato Trabalhadores Rurais - Aguas Formosas, Sociedade
Filantrópica Presidente Juscelino Kubitschek, Sport Club Cajuru. Submetidos
a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Cleuber Carneiro - Elmo Braz -

Ivo José - Miguel Martini - José Braga - Antônio Roberto - Durvat Angelo -
Ermano Batista.

ATA DA 32 a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia
os Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Meio, Cleuber Carneiro, Elmo Braz e
Ivo José, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, José Braga,
Antônio Roberto e Durval Angelo, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor. Havendo número
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regimental. o Presidente. Deputado Romeu Queiroz. declara abertos os
trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso posto,
o Presidente informa que a reunião tem por finalidade apreciar processos de
prestação de contas da aplicação de recursos liberados por esta Casa a título
de subvenção social, auxílios para despesas de capital e transferências a
municípios, nos termos do art. 3 0 , III, da Lei n° 11.815, de 24/1195, da
Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas vigentes. Em seguida,
os processos são distribuídos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor,
Dilzon Melo, relator da Mesa, e José Braga, relator da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, em conjunto, verificando
as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Ação Social São Pedro,
América Futebol Clube - Três Corações, Apoio Social Cristão, Associação
Comun. Ação Social Educacional Médio Piracicaba. Associação Comun.
Amigos para Pitanga, Associação Comun. Bairro Nova Esperança,
Associação Comun. Benef. Padre Arlindo, Associação Comun. Distrito
Pereirinhas, Associação Comun. Moradores Cataua, Associação Comun.
Moradores Padre Fialho, Associação Comun. Rural São Miguel Moninhos,
Associação Desenv. Social Conselheiro Lafaiete. Associação Dona Marilene
Pinto Mattos, Associação Moradores Bairro Lagoa Pau, Associação
Moradores Bairros Antônio Justino Riguete, Associação Moradores
Comunidade São Bento, Associação Pais Amigos Excepcionais - Coronel
Fabnciano, Associação Pires Santos - Núcleo Educação Especial, Caixa
Escolar Dulcinea Gomes Torres. Caixa Escolar Escola Municipal Quilombo
Palmares, Caixa Escolar Municipal Hilda Rabeilo Matta, Caixa Escolar
Professor Vicente Lopes Perez, Casa Apoio Criança Carente Contagem,
Casa Memória Vale São Francisco. Comitê Técnico Apoio Comunitário,
Comunidade Jesus, Conselho Central Santos Dumont SSVP, Conselho
Comun. Fruta Leite, Conselho Desenv. Comun. Sem Peixe, Conselho
Desenv. Comun. Tocantins, Creche Comun. Vila Piratininga, Creche Criança
Esperança, Creche Lar Crianças São Vicente Paulo, Fundação Arte Coral
Paulo VI, Grupo Estudos Ação Comunitária, Grupo Unidos São João Batista,
Liga Acesitana Desportos, Palmeirense Futebol Clube, Passa Tempo Futebol
Clube, Prefeitura Municipal Caparaó, Prefeitura Municipal Conceição Mato
Dentro, Prefeitura Municipal Dores Guanhães, Prefeitura Municipal Espinosa,
Prefeitura Municipal Guiricema, Prefeitura Municipal ltueta, Prefeitura
Municipal Luz, Prefeitura Municipal Martins Soares. Prefeitura Municipal
Prudente Morais, Prefeitura Municipal Senhora Porto, Prefeitura Municipal
Taruminm, Prefeitura Municipal Varzelândia. Submetidos a discussão e
votação, são os pareceres aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares.
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convoca os membros da Mesa e da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata
e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 2 de dezembro de 1997.
Cleuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende - Francisco Ramalho -

Elmo Braz - Maria Olivia - Miguel Barbosa - José Braga - Roberto Amaral -
Durvai Ângelo - Ermano Batista.
ATA DA ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Irani Barbosa, Ronaldo Vasconcelios, Antônio Roberto e Luiz
Fernando Faria, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Irani Barbosa, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e a discutir, em audiência pública, o uso da energia solar no
Estado. Em seguida, faz a leitura de ofício da Associação dos Pescadores e
Amigos do Rio Piranga - ASPARPI -, enviando cópia de requerimento
entregue à FEAM, relativo ao Projeto UHE Pilar; e do Ofício n° 614/97, da
Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -, solicitando o apoio
da Comissão ao sobrestamento do Projeto de Lei n° 1 .320/97, que tramita
nesta Casa. O Presidente informa que o Sr. Paulo Severino Resende,
Presidente da EMATER - MC, convidado a participar da reunião, justificou
sua ausência. A seguir, no uso de suas atribuições, avoca a si a relatoria do
Projeto de Lei n° 1.293197, do Governador do Estado, que disciplina as
atividades desenvolvidas em áreas de risco. Passa-se à 33 Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Encontram-se em poder da Mesa requerimentos do Deputado Ivo José, em
que solicita audiência pública para apresentação e debate do Projeto
Biodiversidade, População e Economia, realizado pela UFMG, pelo
CEDEPLAR, ECMVS e PADCT - CIAMB: e do Deputado Marco Régis, em
que solicita reunião conjunta desta Comissão e das Comissões de Educação.
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Saúde, para discutir a aplicação
indiscriminada de agrotóxicos no Estado. Colocados em votação, são os
requerimentos aprovados. Em seguida, o Presidente coloca em discussão e
votação o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.346197, que é
aprovado. A Presidência informa que foram convidados a participar da
reunião representantes dos seguintes órgãos e entidades: Secretaria de
Ciência e Tecnologia, Grupo Setorial das Indústrias de Aquecimento Solar -
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Ventilação e Aquecimento - ABRAVA -, AMDA, EMATER-MG, Câmara
Municipal de Belo Horizonte, SINDUSCON, Green Solar UFMG. CEMIG e
Rede de Intercâmbio de Energias Alternativas. Com a palavra, o Deputado
Ronaldo Vasconcellos, autor do requerimento que motivou os convites, faz
suas colocações iniciais e, a pedido do Deputado Irani Barbosa, assume a
Presidência. A seguir, usam da palavra o Sr. Jaime Antônio Burgoa, Gerente
do Departamento de Comercialização e Gerência de Demanda da CEMIG;
os Srs. José Carlos Figueiredo Ayres e José Gregório de Figueiredo Rosa e
a Sra. Antônia Sônia Diniz, engenheiros da CEMIG; a Sra. Júlia Maria Garcia
Rocha, pesquisadora da equipe do Green Solar; os Srs. Lúcio César
Mesquita, Vice-Coordenador do Grupo Setorial das Indústrias de
Aquecimento Solar - Ventilação e Aquecimento - ABRAVA -; Rodrigo Cunha
Trindade, Diretor da Agência Energia; Amauricio Gomes Lúcio,
representante da TUMA Industrial; Jorge Luiz Oliveira de Almeida, Vice-
Presidente da Área Imobiliária do SINDUSCON; e a Sra. Tânia Marinho
Gomida, Superintendente de Ciência e Tecnologia e representante do Sr.
José Henrique Santos Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia, para
falar sobre o que vem sendo realizado em Minas na área da energia solar.
Após as exposições dos convidados, abre-se amplo debate, com a
participação dos Deputados e dos demais convidados, conforme consta nas
notas taquigràficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Mauro Lobo - Dinis Pinheiro.

ATA DA 79 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Antônio Andrade, Ibrahim Jacob e
Sebastião Navarro Vieira (substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças,
por indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as
proposições constantes na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr.
Bruno Lombardi, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do Estado,
encaminhando cópia de pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado,
favorável ao Projeto de Lei n° 1.392/97, que dispõe sobre o número de
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Defensores Públicos no Estado. Esgotada a matéria da 1a Parte da reunião,
passa-se à 'a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Encontra-se em poder da Mesa requerimento do Deputado
Arnaldo Penna, em que solicita a retirada da pauta da reunião dos Projetos
de Lei nos 1.202 e 1,137197. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. O Presidente registra a presença do Deputado Leonídio Bouças, a
quem passa a direção dos trabalhos. Após discussão e votação, são
aprovados pareceres pela aprovação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 23197 na forma do vencido no 1 0 turno (relator: Deputado
Arnaldo Penna); e pela aprovação, em 1° turno, dos Projetos de Lei n°s
1.373197 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Antônio Andrade), e 1.394197 (relator: Deputado
Ajalmar Silva). Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Arnaldo Penna, solicitando seja apreciado em
reunião conjunta das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária o Projeto de Lei Complementar n° 24197.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva - Arnaldo Penna - Antônio

Andrade - Marcos Helênio - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira,
ATA DA 933 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Roberto Amaral, José Braga, Ajalmar Silva,
Antônio Júlio e Marcos Helênio (substituindo os três últimos,
respectivamente, aos Deputados Mauri Torres, Antônio Roberto e Marcos
Helênio, por indicação das Lideranças do PSDB, do PMDB e do P1),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e acusa o recebimento da seguinte correspondência: dos Srs.
Daniel Domingues, Diretor do Fundo Nacional de Assistência Social, e
Roberto de Melo Pinheiro, Presidente da Assembléia Metropolitana de Belo
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Horizonte - AMBEL. A seguir, informa que o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução n o 1502197. que aprova as contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 1996. vai até o dia 4 de
dezembro. Passa-se à1° Fase da Ordem do Dia. O Deputado Roberto
Amaral apresenta requerimento em que solicita a retirada da pauta do
Projeto de Lei n° 1.233197. do Deputado Ivair Nogueira, nos termos do art.
120, XI, do Regimento interno. Posto em votação, é o requerimento
aprovado. Logo após, o Deputado Roberto Amaral, relator do Projeto de Lei
n° 1.363197, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto na forma do vencido no 1° turno. A seguir. o Deputado Antônio Júlio,
relator do Projeto de Lei n° 1 .297/97, emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2. Neste momento,
registra-se a presença do Deputado Durval Ângelo e cessa a substituição do
Deputado Marcos Helênio. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo, relator
do Projeto de Lei n° 1.333197. emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados por unanimidade. Registra-se a presença
do Deputado Sebastião Navarro Vieira. Com a palavra, o Deputado José
Braga, relator do Projeto de Lei n° 1.425/97. emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 18. Na fase de
discussão. o Deputado Marcos Helênio. substituindo o Deputado Durvai
Angelo, solicita vista da matéria, e o seu pedido é deferido pelo Presidente.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia. O Presidente informa que, na reunião
anterior, o Deputado Roberto Amaral apresentou requerimento solicitando a
retirada da pauta do Requerimento n° 2.238197. do Deputado Luiz Fernando
Faria, que recebeu do relator, Deputado Mauri Torres, parecer pela
aprovação. Posta em votação, é rejeitada a proposição. Passa-se â 3° Fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral apresenta
requerimento em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão
com a Comissão de Administação Pública com a finalidade de se apreciar o
Projeto de Lei Complementar n° 24197, da Procuradoria-Geral de Justiça,
que dispõe sobre a criação de cargos na carreira do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Posto em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Mauri Torres - Antônio Júlio - José Braga -

Durval Ângelo.
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ATA DA 75 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militão, Ambrósio Pinto e João Leite,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado João Leite que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
reunião se destina a ouvir os representantes do PROCON de Belo Horizonte,
do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais e da
empresa Multicanal de Belo Horizonte, que prestarão esclarecimentos sobre
os novos pacotes lançados, o aumento dos preços e a qualidade dos
serviços prestados em 1996 e 1997. A Presidência informa aos Deputados e
aos demais participantes que serão ouvidos na reunião os Srs. Antônio
Baracat, representante do Sr. Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do
PROCON de Belo Horizonte; Eponina Mata Machado, representante da Sra.
Lúcia Pacífico Homem, Presidente do Conselho Diretor do Movimento das
Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais: Luiz Antônio Alves, Célio
Baliona Júnior, Cláudia Loures e Adir Hannouche, Diretor-Geral, Gerente
Comercial e de Marketing, Gerente de Atendimento e Gerente Técnico da
Multicanal de Belo Horizonte, respectivamente. Esgotada a matéria
destinada à 1 2 Parte da Reunião, a Presidência passa à 3° Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Deputado João Leite procede à leitura de requerimento do
Deputado Marco Régis, em que solicita seja realizada reunião conjunta das
Comissões de Meio Ambiente e Recursos Naturais, de Saúde, de Política
Agropecuária e Agroindustnal e de Defesa do Consumidor, com a
participação de representantes de entidades públicas e privadas, para
discutir sobre a aplicação indiscriminada de agrotóxicos no Estado.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ato contínuo, o Presidente
passa a palavra ao Deputado José Militão, para que explique - o objetivo da
reunião, e. logo após, os convidados usam da palavra para fazer suas
exposições. Abrem-se debates entre os Deputados e os convidados,
conforme consta nas notas taquigráficas. O Presidente tece as últimas
considerações e agradece os convidados pela participação e pelos valiosos
subsídios trazidos à Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, destinada a
ouvir os representantes do PROCON estadual, da Federação Democrática
dos Trabalhadores Metalúrgicos de Minas Gerais e do Instituto de Pesquisas
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Econômicas, Administrativas e Contábeis - IPEAD -, os quais prestarão
esclarecimentos sobre o impacto das medidas do "pacotão" lançado pelo
Governo Federal, que interferem diretamente no cotidiano do consumidor,
que se realizará no dia 4 de dezembro. às 9h30min. ria Sala das Comissões,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrõsio Pinto - Antônio Andrade.

ATA DA 1 Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As quinze horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
Gilmar Machado, João Batista de Oliveira e Arnaldo Penna (substituindo este
ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o
Presidente. Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos, informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Nos
termos regimentais, a Presidência acusa o recebimento das seguintes
proposições e designa seus respectivos relatores: Projetos de Lei n os 1.492,
1.498, 1.506 a 1508, 1.510 a 1512, 1529. 1.530 e 1.541197 (relator: Deputado
Antônio Júlio): 1.493. 1.496, 1.497. 1.516. 1.519. 1.536 a 1.538. 1.540 e
1.542197 (relator; Deputado Antônio Genaro): 1.494 e 1.525/97 (relator:
Deputado Ermano Batista. 1.500. 1.501. 1.503 a 1.505, 1.520, 1.523. 1.526.
1.528. 1.531, 1.534 e 1.535197 (relator: Deputado João Batista de Oliveira);
1.509, 1.513. 1.515, 1.521. 1524. 1.527 e 1.543197 (relator: Deputado Gilmar
Machado); e 1.514. 1.517, 1.522 e 1.532197 (relator: Deputado Sebastião
Costa). A seguir, passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
João Batista de Oliveira retira-se do recinto, e registra-se a presença do
Deputado Sebastião Costa. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os pareceres mediante os quais os relatores concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
n°s 1.447/97 (relator: Deputado Gilmar Machado): 1.465 e 1.512197, este
com a Emenda n° 1 (relator: redistribuído ao Deputado Antônio Júlio); e
1.469/97 (relator: redistribuído ao Deputado Sebastião Costa); e os pareceres
mediante os quais os relatores concluem pela in constitucional idade, pela
ilegalidade e pela antijundicidade dos Projetos de Lei n°s 1.443197 (relator:
Deputado Sebastião Costa): e 1.449197 (relator: Deputado Arnaldo Penna). O
Projeto de Lei Complementar ri° 24/97 e os Projetos de Lei n°s 1.403. 1.423
e 1.462197 tiveram sua discussão adiada, em virtude de pedidos de vista
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deferidos pela Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres
mediante os quais os relatores concluem pela constitucional idade, pela
legalidade e pela jundicidade dos Projetos de Lei n°s 1.076/97 (relator:
Deputado Hely Tarqüinio); 1.471, 1.474, 1.475, 1.483, 1.486, 1.487, 1.489,
1.491 e 1.498197 (relator: Deputado Antônio Júlio): e 1.481, 1.482, 1.488.
1496 e 1.497197 (relator: Deputado Sebastião Costa). Nos termos do art. 185
do Regimento Interno, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei
nOs 1.443 e 1.449/97 ao Plenário, para inclusão dos pareceres em ordem do
dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo

Penna - Gilmar Machado.
ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As vinte horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem no auditório da Câmara de Diretores Lojistas de Betim os
Deputados José Henrique e José Braga, membros da supracitada Comissão.
Encontra-se presente, também, o Deputado Ivair Nogueira. Havendo número
regimental, nos termos do § 30 do art. 125 do Regimento Interno, o
Presidente, Deputado José Henrique, declara abertos os trabalhos e informa
que a reunião se destina a debater, com o Sr. José Henrique Santos
Portugal, Secretário-Geral do Governador, a Lei n° 12.040, de 28112195. Lei
Robin Hood, que estabeleceu novos critérios de distribuição do ICMS.
Informa, ainda, que foram convidados a participar da reunião os 24 Prefeitos
e Presidentes de Câmaras dos municípios da Grande Belo Horizonte. A
seguir, o Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs. José Henrique
Santos Portugal; Luiz Fernando Mendes, Secretário Municipal da Fazenda
de Betim e representante do Prefeito Municipal Jésus Lima; Fábio Zeferino,
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Betim. e Flávio Alves Gomes,
Presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Betim. O Presidente registra
a presença dos Srs. Carlaile Pedrosa, Secretário Adjunto de Esportes; Dalmo
Vieira Lerroy, Prefeito Municipal de Esmeraldas: Antônio Carlos de Resende,
Prefeito Municipal de São Joaquim de Bicas: Divino Lourenço e Marcos
Antônio da Paz, Vereadores à Câmara Municipal de Betim, e Fernovedes
Claret, Presidente da ACIABE. Após suas considerações iniciais sobre o
encontro, o Presidente passa a palavra ao Deputado ivair Nogueira, autor do
requerimento que motivou a reunião. Prosseguindo, o Presidente passa a
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palavra ao Sr. José Henrique Santos Portugal, para que proceda à sua
explanação sobre a Lei Robin Hood. Dando seqüência aos trabalhos, o
Presidente concede a palavra aos presentes para que façam seus
questionamentos. Fazem uso da palavra a Sra. Terezinha dos Santos,
servidora estadual aposentada; e os Srs. Mauro Moreira, assessor da
Câmara Municipal de Betjm, Antônio Carlos de Resende, Luiz Fernando
Mendes, Dalmo Vieira Lerroy e Carlaile Pedrosa. Segue-se amplo debate,
em especial, entre os Srs. José Henrique Santos Portugal e Luiz Fernando
Mendes. Finalizando o encontro. o Presidente concede a palavra ao Sr. José
Henrique Santos Portugal, que agradece o convite da Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece ao Presidente da Câmara dos
Dirigentes Lojistas de Betim pela calorosa recepção e aos convidados, aos
componentes da Mesa e à platéia pela presença. convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 4 de dezembro de 1997.
José Henrique. Presidente - José Braga - Dimas Rodrigues.

ATA DA 943 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas do dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Maun Torres, José Braga, Durval Angelo e Antônio Júlio (substituindo este
ao Deputado Antônio Roberto, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental. o
Presidente Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar, no 1° turno, o parecer sobre o
Projeto de Lei n° 1 .425/97, do Governador do Estado. que dispõe sobre o
IPVA e dá outras providências. A Presidência esclarece que continua em
discussão o parecer do relator, Deputado José Braga, mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 18, e que foi
concedida vista da matéria ao Deputado Marcos Helênio. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto contrário do Deputado
Durval Angelo. Passa-se à 33 Fase da Ordem do Dia. O Deputado Mauri
Torres apresenta dois requerimentos, em que solicita sejam apreciados, em
reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Administração Pública,
os Projetos de Lei n°s 1.544 e 1.546197. do Governador do Estado.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados com voto contrário do Deputado Durval Angelo. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares.
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 4 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga - Sebastião Navarro Vieira - Durval

Ângelo - Roberto Amaral - Antônio Roberto.
ATA DA i a REUNIÃO PREPARÂTORIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 46/97

Às nove horas e dez minutos do dia cinco de dezembro de mil novecentos
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro
Antônio, Alberto Pinto Coelho, lrani Barbosa, Marcos Helênio (substituindo
este ao Deputado Gilmar Machado, por indicação da Liderança do PT) e
Roberto Amaral (substituindo o Deputado Aílton Vilela, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Alvaro Antônio, declara aberta a
reunião e informa que a finalidade desta é eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e designar o relator. O Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação e convida o Deputado Marcos Helênio para atuar como
escrutinador. Feita a apuração, o escrutinador anuncia o resultado e
proclama eleitos os Deputados Alberto Pinto Coelho e Aílton Vilela, para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. A seguir, o Deputado Alvaro
Antônio declara empossado no cargo de Presidente o Deputado Alberto Pinto
Coelho e passa-lhe a direção dos trabalhos. O Presidente eleito, por sua vez,
comunica que a posse do Vice-Presidente ocorrerá oportunamente e designa
como relator da matéria o Deputado Irani Barbosa. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária de logo mais, às 10
horas, com a finalidade de se apreciar o parecer do relator para o 1 0 turno,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1997.
Alberto Pinto Coelho. Presidente - Roberto Amaral - Alvaro Antônio -

Marcos Helênio - Irani Barbosa.	 -

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.446197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em epígrafe visa a
declarar de utilidade pública o Lar das Meninas Jesus de Nazaré, com sede
no Município de Timóteo.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e



E
o
o
o

E
o

'o
a,

^AC
505

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação
conclusiva, conforme preceituam os dispositivos regimentais.

Fundamentação
A entidade mencionada vem prestando importantes serviços que objetivam

acolher, proteger e educar a menina e a adolescente necessitada, com idade
de até 18 anos.

Assim, oferece-lhes assistência médica e apoio psicológico e, para as
meninas entre 14 e 18 anos, ministra cursos e atividades profissionalizantes
visando a possibilitar-lhes o acesso ao mercado de trabalho.

Em razão de seu valioso trabalho, julgamos ser ela merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 1 turno, do Projeto de

Lei n° 1.446197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1997.
Wílson Trópia, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.451197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.451197, do Deputado Ivair Nogueira, visa a declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária do Conjunto Granja Verde -
ACCGV -, com sede no Município de Betim.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva no 10
turno, na forma regimental.

Fundamentação
A referida entidade vem prestando importantes serviços de natureza

coletiva, uma vez que tem como principal objetivo promover a união e a
participação das pessoas nos trabalhos de interesse social. Para isso,
procura levantar a discussão dos problemas enfrentados pela comunidade,
desenvolvendo soluções e. ao mesmo tempo, divulgando suas atividades.

Fica demonstrado, pois, que ela é merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.451197

no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1997.
Carlos Pimenta. relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.458197
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Federação das
Associações Comunitárias de São Gonçalo do Rio Preto, com sede no
Município de São Gonçalo do Rio Preto.

Em cumprimento a disposição regimental, a Comissão de Constituição e
Justiça procedeu ao exame preliminar da matéria, concluindo por sua
jundicidade, constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Cumpre a este órgão colegiado, agora, deliberar sobre a proposição,
atendo-se ao mérito.

Fundamentação
Instituída em 1990 sob a forma de sociedade civil de direito privado, a

referida Federação tem por finalidades precípuas promover o
desenvolvimento comunitário por meio da realização de obras e
melhoramentos, com recursos próprios ou obtidos por empréstimos a
instituições financeiras, e coordenar os recursos da coletividade visando à
promoção humana, mediante atividades econômicas, culturais, desportivas e
assistenciais.

Depreende-se, portanto, a oportunidade de se homenagear a entidade,
concedendo-lhe o título declaratóno de utilidade pública.

Conclusão
Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.458197 no

1 0 turno, tal como apresentado.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1997.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.554/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em tela aprova
convênio celebrado entre o Município de Chácara e o Município de Juiz de
Fora para modificação de limite temtonal.

Publicado em 3112197, o projeto vem a esta Comissão para receber
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Constituição da República, no "caput" do seu art. 18, consagra o

princípio da autonomia dos entes federados, entre os quais inclui os
municípios.

Nesse passo, a Carta mineira, no § 1 0 do seu art. 165, assim dispõe:
'Art. 165 - ..............................
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§ 1 0 - O Município, dotado de autonomia política, administrativa e
financeira, organiza-se e rege-se por sua Lei Orgânica e demais leis que
adotar, observados os princípios da Constituição da República e os desta
Constituição.".

Na mesma linha de pe,-,scm2nto, a Constituição Estadual estabelece, no
seu art. 62. XXVI, que compete privativamente à Assembléia Legislativa
aprovar convénio intermunicipal para modificação de limites.

A referida competência, portanto, expressa-se por meio de projeto de
resolução, que, segundo o art. 194 do Regimento Interno, destina-se a
regular matéria de competência privativa da Assembléia Legislativa.

O termo do convênio firmado entre os municípios citados, devidamente
assinado pelos respectivos Prefeitos e com todas as páginas rubricadas,
integra o processo originado pela proposição em análise.

Diante do exposto, cumpridas as exigências constitucionais e regimentais
que norteiam a matéria, não vislumbramos óbice de natureza jurídica à
tramitação do projeto nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Pelas razões argúidas, opinamos pela jundicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Resolução n° 1.554/97 na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Gilmar Machado, relator - João Batista de

Oliveira - Mau ri Torres - Sebastião Costa - Antônio Júlio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.343197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wilson Tropia, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo Espiritualista Osho - NEO -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, sem modificação, e agora compete
a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela no 2 0 turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Reafirmamos o nosso entendimento de que é justa e oportuna a iniciativa

de se outorgar ao Núcleo Espiritualista Osho o titulo declaratório de utilidade
pública, em face dos relevantes serviços por ele prestados em prol da
população carente da Capital mineira.

Com efeito, a entidade tem por objetivo, consagrado no seu estatuto,
promover a educação do ser humano, de acordo com a visão holístïca, bem
como prestar assistência social aos necessitados.

Conclusão
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Em face do aduzido, somos pela aprovação cio Projeto de Lei n° 1.343197

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1997.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.466197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Maun Torres, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Ação
Social e Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -, com sede no
Município de João Monlevade.

O projeto foi aprovado no 1 0 turno, na forma apresentada, e, agora,
compete a esta Comissão sobre ele deliberar conclusivamente no 20 turno,
conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A ACASMEP é uma entidade sem fins lucrativos que promove a melhoria

das condições de vida da comunidade do Médio Piracicaba, seja apontando
e encaminhando soluções para as pendências nas áreas de educação e
saúde, seja realizando eventos esportivos e de lazer em geral.

Em virtude desse relevante trabalho, renovamos o apoio para que essa
Associação seja agraciada com o titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
A vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.466197 no

20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 9 de dezembro de 1997.
Bené Guedes, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA. 11 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 331 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 9112197
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1a Fase (Expediente):
Atas - Correspondência: Ofícios - 2 a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.565 a 1.570197 -
Requerimentos n°s 2.432 e 2.433197 - Comunicações: Comunicações da
Comissão de Saúde e dos Deputados Roberto Amaral, Marco Régis e
Sebastião Navarro Vieira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Roberto Amaral, Maria José Haueisen, Geraldo Nascimento, Raul Lima Neto,
Marcos Helénio e Geraldo Rezende - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Questão de Ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

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

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

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

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
- A Deputada Elbe Brandão, 2a.Secretária ad hoc", procede à leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Maria Olivia, 5a-Secretária nas funções de 1 0-Secretário, lê
a seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Da Sra. Regina Assumpção, Senadora, acusando o recebimento de

requerimento do Deputado Carlos Pimenta, encaminhado pelo Ofício n°
2.704/97.

Do Sr. Octávio Elísio, Deputado Federal, informando, em atenção a
requerimento da Comissão de Política Agropecuária, que está encaminhando
o assunto ao Presidente do Banco Central do Brasil. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário da Administração,
informando sua impossibilidade de comparecer a reunião da Comissão de
Administração Pública em 3112197 e indicando como seu representante o Sr.
Fausto Vieira da Cunha Pereira, Diretor da Superintendência Central de
Administração de Materiais dessa Secretaria. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Marcos Raymundo Pessoa Duarte, Presidente do BDMG,
agradecendo convite para participar da reunião especial em homenagem à
Faculdade de Direito Milton Campos pela passagem do seu 25 0 aniversário
de fundação.

Do Sr. Carlos Henrique Fieming Ceccon, Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, encaminhando cópia de ofício da Promotoria de Justiça de
Coromandel, em que noticia a extração irregular de minérios nas nascentes
dos nos, córregos e mananciais desse município. para exame e adoção das
medidas cabíveis. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial e Relações
Públicas do Governo do Estado de Minas Gerais, informando da
impossibilidade de o Governador Eduardo Azeredo comparecer ao ciclo de
debates "Implantação e Desenvolvimento de Empresas de Base
Tecnológica" e da indicação do Sr. Ivan Moura Campos, Secretário de
Ciência e Tecnologia, para representá-lo.

Do Sr. Jorge Machado, Delegado Regional do Trabalho, informando, em
atenção a requerimento do Deputado João Leite (informações relativas à
carga horária de motoristas de ônibus e caminhões que transitam no Estado),
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que o Ministério do Trabalho não dispõe dos dados solicitados.
Do Sr. Sebastião Martins Cruz, Presidente da Associação Comercial e

Industrial de Coronel Fabriciano, solicitando votação favorável ao Projeto de
Lei no 1.452/97. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.452197.)

Do Sr. Bntaldo Silveira Soares, Diretor Jurídico do jornal "Estado de
Minas", encaminhando cópias de matérias publicadas nesse órgão que
tratam do garimpo no Estado. (- À CPI dos Garimpos.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.565197

Dispõe sobre a isenção das taxas de segunda via de documentos
roubados. quando expedidos por órgãos públicos do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Estado de Minas Gerais responsável pela liberação da

cobrança das taxas de segunda via referentes aos documentos emitidos por
órgãos públicos estaduais, quando envolverem roubo.

Art. 20 - O direito à isenção ocorrerá mediante ocorrência policial.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 1997,
Bené Guedes
Justificação: A segurança pública é um dever do Estado, que deveria

proporcionar ao cidadão garantias quanto a sua vida e patrimônio, mas o que
vemos é um quadro bastante preocupante, onde ficamos à mercê de
ladrões.

Devido à insuficiência do sistema de segurança pública e preocupados
com o bem-estar do cidadão. apresentamos este projeto, por entendermos
ser uma injustiça a cobrança de taxas de segunda via de documentos
roubados. que nos leva a pagar por um documento que já foi pago.

Pensando em resgatar a cidadania dos mineiros, solicitamos a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.566197
Declara de utilidade pública a Associação Cultura através da Arte e das

Tradições. Ontem. Hoje, Sempre - CAATOHS -. com  sede no Município de
São Gonçalo do Sapucai.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultura através

da Arte e das Tradições. Ontem, Hoje, Sempre - CAATOHS -, com sede no
Município de São Gonçalo do Sapucaí.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Bené Guedes
Justificação: A Associação Cultura através da Arte e das Tradições,

Ontem, Hoje, Sempre - CAATOHS - é uma sociedade civil sem fins
lucrativos que tem por finalidade divulgar e defender a arte e o artista do
Município de São Gonçalo do Sapucai e do Sul de Minas.

Além disso, preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual solicitamos o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.567197
Declara de utilidade pública a Casa de Assistência ao Menor - Tia Zeni,

com sede no Município de Reibeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Assistência ao

Menor - Tia Zeni, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 4 de dezembro de 1997.
João Batista de Oliveira
Justificação: A Casa de Assistência ao Menor - Tia Zeni, com sede no

Município de Ribeirão das Neves, é uma entidade civil sem fins lucrativos,
integrada por sócios idôneos, que visa a melhoria das condições de vida da
população da região onde atua.

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

PROJETO DE LEI N° 1.568197
Declara de utilidade pública a Fundação Peirópolis, com sede no Município

de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Peirõpolis, com

sede no Município de Uberaba.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. '° - P voaam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Fundação Peirópolis, com personalidade jurídica e regida

pelo direito privado, objetiva contribuir para o desenvolvimento da sociedade
brasileira, por meio de atividades de natureza educativa, científica e cultural.

Instituída em 16/2/95. no sítio paleontológico de Peirópolis. no Município
de Uberaba, ela se incumbe de realizar pesquisas paleontológicas e proteger
depósitos fossilíferos e geológicos da localidade, um dos mais ricos filões de
ossos de dinossauros do País: lá foi encontrada a maioria dos fósseis de
herbívoros, atribuídos a quadrúpedes de 1 5m de comprimento e 201.

Além de empreender atividades que contribuem para o conhecimento e o
progresso, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão por que contamos com a anuência dos nobres
colegas à aprovação do título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.569197
Assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, dos exames para

diagnóstico da AIDS às gestantes atendidas pela rede pública.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Estado obrigado a assegurar o oferecimento gratuito dos

exames para diagnóstico da AIDS às gestantes atendidas pela rede pública.
Art. 20 - O Poder Executivo fará ampla divulgação do significado e da

importância dos exames de que trata esta lei, bem como das condições para
sua realização.

Art. 30 - As despesas para a execução desta lei correrão à conta de:
- dotação orçamentária própria consignada à Secretaria de Estado da

Saúde:
II - transferências de recursos mediante convênios federais-destinados a

programas de assistência à saúde:
III - outras fontes.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento

e vinte dias) contados da data de sua publicação.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. de dezembro de 1997.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Constituição Federal concebe a saúde como direito de
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todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doenças.

A Carta mineira endossa esses preceitos constitucionais, em especial o art.
186, ao aprimorar e alargar esses direitos, prescrevendo o acesso às
informações de interesse para a saúde e obrigando o Estado a fornecer
dados sobre os riscos e danos à saúde, bem como medidas de prevenção e
controle das doenças contagiosas.

Este projeto de lei é oportuno, tendo em vista os inúmeros casos de recém-
nascidos portadores do vírus da AIDS. Toma-se necessário, pois, adotar
medidas de prevenção e controle da doença, a fim de se impedir sua
disseminação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.570/97
Institui o Programa Estadual de Incentivos ás Organizações Sociais e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Do Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais

Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo às Organizações
Sociais, com o objetivo de fomentar a absorção de atividades que, por força
de previsão constitucional, já venham sendo exercidas também pelo setor
privado, tais como ensino, pesquisa científica e tecnológica, cultura, saúde e
outras, pelas organizações sociais constituídas na forma desta lei,
observadas as seguintes diretrizes:

- adoção de critérios que assegurem a otimização do padrão de qualidade
na execução dos serviços e no atendimento ao cidadão:

II - promoção de meios que favoreçam efetiva redução de formalidades
burocráticas para o acesso aos serviços;

III - adoção de mecanismos que possibilitem a integração entre os setores
públicos do Estado, a sociedade e o setor privado;

IV - manutenção de sistema de programação e acompanhamento de suas
atividades que permita a avaliação da eficácia quanto aos resultados.

Capítulo II
Das Autorizações

Art. 20 - O Poder Executivo poderá autorizar a absorção de atividades e
serviços de natureza social atualmente desempenhados por órgãos ou
entidades públicas estaduais para as organizações sociais qualificadas na
forma desta lei.

Art. 30 - A autorização de que trata o artigo anterior depende de
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requerimento específico da organização social, que indicará o serviço que
pretende prestar, os meios, os recursos orçamentãrios, os equipamentos e as
instalações públicas necessárias à sua prestação, sua inteira submissão ao
contido nesta lei e aos seguintes parâmetros:

- compromisso de adoçã
o de modelos gerenciais flexíveis, autonomia de gestão, controle por

resultados e adoção de indicadores adequados de avaliação de desempenho
e de qualidade na prestação dos serviços autorizados:

II - promoção da melhoria da eficiência e da qualidade do serviço, do ponto
de vista econômico. operacional e administrativo, das atividades de interesse
público:

III - redução de custos, racionalização de despesas com bens e serviços
coletivos e transparência na sua alocação e utilização.

§ 1 0 - O Poder Executivo fica autorizado a promover as transferências de
recursos orçamentários, mediante subvenções sociais, alocados anualmente
nos programas de trabalho dos órgãos. entidades ou fundos específicos.
integrantes dos orçamentos do Estado. destinados à manutenção dos
serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados,
em conformidade com o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Federal n° 4.320.
de 17 de março de 1964.

§ 20 - É vedada a cessão de servidores da administração pública direta,
autárquica e fundacional do Estado, de qualquer dos Poderes, bem como de
empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista do
Estado. corri ou sem ônus para o órgão ou entidade de origem, para servir
nas organizações sociais de que trata esta lei.

Capítulo III
Das Organizações Sociais

Seção 1
Da Qualificação

Art. 40 - O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais
exclusivamente pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e
cujas atividades sejam dirigidas à prestaçã o de serviços sociais, atendidos.
ainda, os requisitos estabelecidos nesta lei.

Art. 50 - São requisitos para que a entidade, constituída na forma do artigo
anterior, possa habilitar-se ao processo licitatório, destinado à qualificação
como organização social:

- comprovar o registro de seu ato constitutivo ou alteração posterior,
dispondo sobre:

a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação:
b) finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus

excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades:
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c) atendimento indiferenciado aos seus usuários e clientes;
d) obrigatoriedade de, em caso de extinção, o seu patrimônio, legados,

doações que lhe forem destinados, bem como os excedentes financeiros
decorrentes de suas atividades, serem incorporados ao patrimônio do Estado
ou ao de outra organização social qualificada na forma desta lei:

e) previsão de adoção de práticas de planejamento sistemático de suas
ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação,
acompanhamento e avaliação de suas atividades;

f) previsão de participação, nos órgãos colegiados de deliberação e
fiscalização superior, de representantes do poder público e de membros da
comunidade de notória capacidade profissional e idoneidade moral, nos
termos desta lei;

g) obrigatoriedade de publicação anual, no diário oficial do Estado, de
demonstrações financeiras, elaboradas em conformidade com os princípios
fundamentais de contabilidade, e do relatório de execução do contrato de
gestão.

II - dispor a entidade da seguinte estrutura básica:
a) Conselho de Administração ou Conselho Curador, como órgão de

deliberação superior:
b) Conselho Fiscal, como órgão de fiscalização superior;
c) Diretoria, como órgão de direção.
III - ter a entidade recebido parecer favorável quanto à conveniência e

oportunidade de sua qualificação como organização social, emitido pelo
Secretário de Estado da área de atividade correspondente ao seu objeto
social, aprovado na forma do regulamento.

Art. 60 - A qualificação da entidade como organização social dar-se-á por
ato do Governador do Estado.

Art. 70 - As entidade qualificadas como organizações sociais ficam
equiparadas, para efeitos tributános e enquanto perdurar a autorização de
que tratam os arts. 20 e 30 desta lei, às entidades reconhecidas de interesse
social e utilidade pública.

Seção lI
Composição e Competência dos Conselhos

Art. 80 - O Conselho de Administração ou Conselho Curador das
organizações sociais será estruturado nos termos que dispuser o respectivo
estatuto, tendo a seguinte composição:

- mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) representantes do poder
público, na qualidade de membros natos;

li - 1 (um) membro indicado pelas entidades representativas da sociedade
civil, na qualidade de membro nato;

111 - 2 (dois) membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo
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estatuto;
IV - 3 (três) membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, entre

pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
§ 1 0 - Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho terão

mandato de 4 (quatro) anos. admitida 1 (uma) recondução:
§ 20 - Os membros natos serão indicados e substituídos a qualquer tempo;
§ 30 - Q primeiro mandato de metade dos membros eleitos e indicados

será de 2 (dois) anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto;
§ 40 - O dirigente máximo da entidade participará das reuniões do

Conselho de Administração, sem direito a voto;
§ 50 - O Conselho deverá reunir-se, ordinariamente, no mínimo. 4 (quatro)

vezes ao ano e. extraordinariamente, a qualquer tempo. respeitado intervalo
entre as sessões não superior a quatro meses;

§ 60 - Os Conselheiros não receberão remuneração ou vantagens pelos
serviços que prestarem á organização social.

Art. 90 - Compete ao Conselho de Administração ou ao Conselho Curador:
- definir objetivos e diretrizes de atuação da entidade. em conformidade

com o estabelecido no art. 10 desta lei;
II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
III - aprovar o plano de trabalho, a proposta de orçamento, o programa de

investimentos e o plano de metas fixados pela entidade;
IV - aprovar os mecanismos e os critérios de avaliação de desempenho da

entidade;
V - escolher, designar e dispensar os membros da Diretoria;
VI - fixar a remuneração dos membros da Diretoria:
VII - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos da entidade:
VIII - aprovar o Regimento Interno da entidade, que disporá sobre a

estrutura organizacional, competências de seus órgãos e unidades e
atribuições dos seus cargos;

IX - aprovar plano de cargos, salários e benefícios e normas de
recrutamento e seleção de pessoal pela entidade:

X - aprovar as normas de qualidade, de contratação de obras e serviços,
bem como de compras e alienações:

Xl - deliberar sobre o cumprimento, pela Diretoria, dos planos de trabalho e
do contrato de gestão. bem como, ouvido o Conselho Fiscal, sobre os
relatórios gerenciais e de atividades da entidade e respectivas

o	demonstrações financeiras relativas às contas anuais ou de gestão da
entidade, a serem encaminhados ao órgão competente;

XII - fiscalizar, com o auxílio do Conselho Fïscal, o cumprimento das
diretrizes e metas definidas para a entidade.

Art. 10 - 0 Conselho Fiscal da organização social será constituído de 7
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(sete) membros efetivos e respectivos suplentes, na qualidade de membros
natos, tendo a seguinte composição:

- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da área de atividade
autorizada:

II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento,

Ciência e Tecnologia;
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

Administração;
V - 1 (um) representante da Procuradoria-Geral do Estado;
VI - 2 (dois) membros indicados pelas entidades representativas da

sociedade civil.
§ 1 0 - Os membros indicados para compor o Conselho Fiscal terão

mandato de 1 (um) ano, permitida a recondução por igual período.
§ 20 - O Conselho Fiscal reunir-se-á mensalmente em sessões ordinárias e

extraordinariamente quando convocado pela Diretoria ou a requerimento de
qualquer de seus membros.

Art. 11 - Compete ao Conselho Fiscal:
1 -examinar e emitir parecer sobre os relatórios e balancetes mensais da

entidade;
II - supervisionar a execução financeira e orçamentária da entidade,

podendo examinar livros, registros, documentos ou quaisquer outros
elementos, bem como requisitar informações:

III - examinar e emitir pareceres sobre os relatórios gerenciais e de
atividades da entidade e sobre as respectivas demonstrações financeiras,
elaborados pela Diretoria, relativos às contas anuais ou de gestão da
entidade;

IV - pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria
ou pelo Conselho de Administração ou Conselho Curador;

V - pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada pela sociedade,
adotando as providências cabíveis:

VI - executar outras atividades correlatadas.
Seção III

Pessoal e Recursos Financeiros
Art. 12 - A admissão de pessoal pelas organizações sociais far-se-á,

exclusivamente, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
Parágrafo único - As organizações sociais poderão admitir em seu quadro

de pessoal, sob o regime estabelecido no 'caput" deste artigo, servidores
públicos do Estado, de quaisquer dos Poderes, suas autarquias e fundações,
que se encontrem afastados de suas atividades em licença para tratar de
interesse particular.
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Ari. 13 - São recursos financeiros das organizações sociais:
- as subvenções sociais que lhes forem transferidas pelo poder público,

originárias do exercício de suas atividades, nos termos do respectivo
contrato de gestão;

II - as doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras;
III - os rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros

pertinentes ao patrimônio e aos serviços sob a sua administração, na forma
do contrato de gestão;

IV - outros recursos que lhes venham a ser destinados.
Capitulo IV

Do Contrato de Gestão
Art. 14 - As relações entre a administração pública e as organizações

sociais serão reguladas pelo ato de autorização e pelo contrato de gestão,
que será instrumentalizado sempre por escrito e por meio do qual serão
estabelecidas as respectivas atribuições, responsabilidades e obrigações a
serem cumpridas.

§ 1 0 - Os contratos de gestão têm sempre natureza jurídica de direito
público e serão firmados pelo Secretário de Estado da área correspondente
às atividades e serviços transferidos e pelo representante legal da
organização social, após a aprovação pelo Conselho de Administração ou
Curador da entidade;

§ 20 - A execução dos contratos de gestão será supervisionada,
acompanhada e avaliada pelos órgãos competentes da Secretaria de Estado
da área relativa às atividades e serviços transferidos, sem prejuízo da ação
institucional dos demais órgãos normativos e de controle interno e externo do
Estado.

Art. 15 - Os contratos de gestão observarão os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e também os
seguintes preceitos:

- obrigatoriedade de especificar o programa de trabalho proposto pela
organização social, estipular as metas a serem atingidas, os respectivos
prazos de execução, bem como os critérios objetivos de avaliação de
desempenho, inclusive mediante indicadores de qualidade e produtividade;

II - possibilidade de estipular limites e critérios para os gastos com
remuneração e vantagens de qualquer natureza. a serem percebidos pelos
dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas
funções.

Parágrafo único - Os termos dos contratos de gestão, bem como os
resultados de sua execução, serão submetidos a um comitê, que será criado
na forma do regulamento.

Art. 16 - E obrigatória a apresentação, pelos órgãos setonais de controle
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interno, à Auditoria-Geral do Estado, ao término de cada exercício, ou a
qualquer momento, conforme recomenda o interesse da administração
pública, de relatórios pertinentes à execução do contrato de gestão, contendo
comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados,
acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício
financeiro ou ao período da gestão.

Parágrafo único - A prestação de contas da entidade, relativa ao exercício
ou gestão, será elaborada em conformidade com as disposições
constitucionais sobre a matéria, com o disposto nesta lei, no contrato de
gestão e nas demais normas legais aplicáveis, devendo ser encaminhada ao
Tribunal de Contas do Estado para exame auditorial e julgamento.

Art. 17 - Os resultados alcançados pelas organizações sociais na execução
do contrato de gestão serão analisados periodicamente pela equipe técnica
multidisciplinar responsável pelo seu acompanhamento e avaliação no
âmbito de cada Secretaria de Estado, que emitirá relatório conclusivo e o
encaminhará ao titular da respectiva Pasta, aos órgãos de controle interno e
externo do Estado ao Conselho de Administração ou Curador da entidade,
até o último dia do mês subseqüente ao encerramento de cada trimestre do
exercício financeiro.

Parágrafo único - O Secretário de Estado da área encaminhará o relatório
mencionado no "caput" deste artigo, acompanhado de seu parecer, para
apreciação do Governador do Estado.

Art. 18 - Ressalvados os casos previstos em lei e os termos do contrato de
gestão, não dependerá de autorização prévia do Poder Executivo a prática
dos atos de gestão administrativa e empresarial inerentes às suas atividades
regulares e ao seu objeto social.

Art. 19 - Sem prejuízo do exercício das competências constitucionais e
legais dos órgãos de controle interno e externo do Estado, são responsáveis
pela execução, acompanhamento e fiscalização do contrato de gestão de
que trata esta lei, no âmbito das organizações sociais:

- a diretoria da entidade, à qual caberá executar o contrato de gestão e
fiscalizar a execução em relação às suas entidades filiadas:	-

II - os respectivos Conselhos de Administração ou Curador e Fiscal. aos
quais caberá zelar pelo cumprimento e pela execução do contrato.

Capítulo V
Disposições Gerais

Art. 20 - A Diretoria da organização social terá sua composição, suas
competências e atribuições definidas no estatuto e regimento da entidade.

Art. 21 - Os dirigentes que, em conjunto ou isoladamente, derem causa ao
descumprimento desta lei, do contrato de gestão e da legislação pertinente
ficarão sujeitos ao afastamento das respectivas funções.
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Art. 22 - O Poder Executivo, na hipótese de comprovado risco quanto à
sua regularidade ao fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato
de gestão, poderá intervir nos serviços autorizados.

§ 1 0 - A intervenção far-se-á mediante decreto do Governador do Estado,
que conterá a designação do interventor, prazo da intervenção, seus
objetivos e limites.

§ 2° - A intervenção terá a duração máxima de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 30 - Decretada a intervenção, o Poder Executivo deverá, no prazo de 30

(trinta) dias contados da publicação do ato respectivo, instaurar
procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da
medida e apurar as responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 40 - Ficando constatado que a intervenção não atendeu aos pressupostos
legais e regulamentares previstos nesta hipótese, deve a gestão da
organização social retomar, de imediato, os serviços autorizados.

§ 50 - Comprovado o descumpnmento das normas constantes nesta lei ou
das disposições contidas no contrato de gestão, será declarada a
desqualificação da entidade como organização social, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

Art. 23 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder. no prazo de 60
(sessenta) dias, à regulamentação do disposto nesta lei.

Art. 24 - A organização social que tiver absorvido algum serviço social
poderá adotar os símbolos designativos destes, seguidos da identificação
"OS,..

Art. 25 - O Programa Especial de Incentivo às Organizações Sociais,
instituído na forma desta lei, não impede a administração de, observado o
interesse público, promover a concessão ou a permissão deste ou de outros
serviços.

Art. 26 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as modificações
orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
:	Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Este projeto de lei. que institui o Programa Estadual de

Incentivo às Organizações Sociais. dispõe sobre a qualificação de pessoas
juridicas de direito privado como organizações sociais. ás quais será
atribuída a prestação de serviços sociais tais como ensino, pesquisa
científica e tecnológica, cultura, saúde e outras de natureza pública, em

' novas bases, compreendendo autonomia financeira e administrativa e novos
instrumentos de controle e avaliação de desempenho, que permitirão o
cumprimento de sua missão com maior eficiência e eficácia.
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O projeto propõe uma transição, cuidadosamente administrada, para o

processo de "publicização" dos serviços sociais, na medida em que define
diretrizes básicas para a instituição do retendo Programa instituindo
parâmetros necessários e imprescindíveis para a autorização, por parte do
Executivo, a fim de que os serviços de natureza social ora desempenhados
por órgãos ou entidades públicos estaduais passem a ser desempenhados
pelas organizações sociais.

O Poder Executivo ficará autorizado a transferir recursos orçamentários,
mediante subvenções, sendo vedada a cessão de servidores da
administração direta, autárquica e fundacional do Estado, inclusive de
empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado, com ou sem
ônus para o órgão ou entidade de origem, para as organizações sociais.

Além de dispor sobre a qualificação das organizações sociais, o projeto
determina sua estrutura funcional e administrativa e informa os critérios do
contrato de gestão a ser firmado entre a organização social e o Estado.

Trata-se de uma importante iniciativa que, certamente, muitos benefícios
trará ao Estado: por isso, contamos com o apoio de nossos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.432197, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja

encaminhada ao Diretor do Departamento de Proteção de Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça manifestação de repúdio pela
assinatura, pelos países do MERCOSUL, de tratado internacional que dispõe
sobre qualidade e segurança de produtos. ( - A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

N° 2.433/97, do Deputado Roberto Arnaral, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Presidente da EMATER-MG
pelo transcurso do Dia da Extensão Rural. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Saúde e dos Deputados Roberto Amaral, Marco Régis e Sebastião Navarro
Vieira.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.
• Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, representantes da imprensa, distinto e
seleto público, povo mineiro, ocupo esta tribuna hoje, inicialmente, para
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registrar a presença marcante da agricultura brasileira na sustentação do
Plano Real. Em virtude dos preços estáveis dos alimentos, mais de 13
milhões de brasileiros foram incorporados ao mercado consumidor e esse
mercado tem atraido, por meio de fusões e incorporações, dezenas de
empresas multinacionais.

Lembro que a agricultura é geradora de empregos, tributos e matérias-
primas agroindustriais. O Estado de Minas responde, em média, por 25% do
PIB mineiro, que é o segundo do Pais.

O mercado agrícola brasileiro de defensivos agrícolas. sementes e
medicamentos veterinários está entre os cinco maiores do mundo.

É fundamental destacar a contribuição da agricultura nas exportações
brasileiras, com um superávit estimado para 1997 da ordem de
U$12.000.000.000,00, apesar dos vultosos subsídios que os governos dos
Estados Unidos da América e da maioria dos países da Europa dão à sua
agricultura, que devem somar U$386.000.000.000.00 em 1997.

Quero aproveitar e dizer que no dia 5112. antecipando-se ao dia 6112, que
é o Dia da Extensão Rural, a EMATER se reuniu mais uma vez em seu
escritório central com a presença do Secretário da Agricultura, que
representava o Governador do Estado, para prestar homenagem aos
extensionistas, aos funcionários que lá trabalharam e que continuam
trabalhando há 5. 10. 20 e 40 anos. Eles homenagearam também os
produtores rurais, pequenos, médios e grandes. Nessa ocasião, foi
apresentado um vídeo que mostrou a pujança da agricultura mineira, mercê
da situação adversa em que a economia do País se encontra. Em seguida,
foram entregues medalhas de mérito às empresas que contribuíram e que
contribuem para o fortalecimento da agricultura em nosso Estado.

Assim. queremos registrar. com o mais efusivo orgulho. a participação da
EMATER, que completou 49 anos. Ela inicia, então, meio século de
existência semeando o progresso. Minas é um Estado muito importante
devido à sua diversidade de culturas e criações. Senão, vejamos: ocupa o
primeiro lugar na produção do café, em média. 50% da safra nacional,
gerando, apenas no campo. 650 mil empregos diretos e permanentes. Ocupa
o primeiro lugar na produção de leite e derivados. com 6 bilhões de litros, em
média. por ano. e 235 mil empregos diretos no campo, apesar de todas as
adversidades da pecuária leiteira. E o primeiro produtor de feijão irrigado: é o
primeiro produtor de abacaxi, o segundo produtor de batata, o segundo
produtor de carne bovina, o segundo pólo nacional de olericultura; o terceiro
produtor de milho: o quarto produtor de suínos e o quinto produtor de
bananas e grãos. Essa é uma visão panorâmica estratégica para
entendermos a verdadeira dimensão da agricultura para Minas Gerais.

Quero, também, Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados. trazer ao
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conhecimento desta Casa e de todo o povo mineiro, que se iniciou hoje a 47a
Semana do Engenheiro Agrônomo, que termina no dia 11 e tem como tema:
"Da Fazenda ao Mundo Globalizado - Novas Perspectivas de Trabalho".
Hoje, pela manhã, já foram discutidos vários assuntos. todos mostrando as
potencialidades e as perspectivas para a agricultura do Estado. Deverá estar
concluído depois de amanhã. O Estado de Minas, com certeza, tem a
considerar esse fator, que é de fundamental importância para o seu
progresso, para o seu desenvolvimento e para o seu sustento. É o nosso
pronunciamento, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores que estão nos corredores, nos gabinetes, telespectadores do Canal
11; sabemos que esta Casa tem sido o exemplo para muitas outras
Assembléias por sua competência, estrutura, organização, pelo trabalho das
assessorias, que, para nós, tem sido de grande valia e ajuda. Minas Gerais,
na Assembléia Legislativa, tem sido exemplo para o Brasil, e desejamos que
esse exemplo permaneça e cresça cada vez mais. E justamente por isso,
pelo zelo que temos por esta instituição, que estamos aqui. hoje.

Vamos falar de um problema que consideramos grave sob todos os
aspectos: a Proposta de Emenda à Constituição n° 48/97. Estamos vendo
que algumas autoridades, inclusive do Poder Executivo, têm-se esquecido
do que é constitucional idade em uma lei, do que é respeito pelos outros.
Estamos vendo Fernando Henrique Cardoso, que já editou, até agora, 90
medidas provisórias. Ele sabe, melhor do que nós, que a medida provisória é
apenas para casos de urgência, pois, quando era Senador, criticou Fernando
Collor de Mello porque estava apresentando muitas medidas provisórias, o
que era inconstitucional, inconcebível. O Presidente da República nos dá
mau exemplo. O Governador Eduardo Azeredo, no seu "pacote caipira" que
chegou a esta Casa, apresenta, também, projetos inconstitucionais.
Exemplifico: as professoras, ao completar seu tempo de serviço, podem
pedir a aposentadoria, mas têm que esperar até o fim do ano para sair da
sala de aula. Isso é inconstitucional, mas está no "pacote. caipira". Não
acredito que o Governador não tenha uma assessoria competente para lhe
mostrar que isso não pode ser feito. Entretanto, é o desrespeito pelos
legisladores, pelo povo, que leva essas autoridades a esse ponto.

Nesta Casa, tramita novamente a Proposta de Emenda à Constituição n°
48197, que é inconstitucional na parte fundamental. Ela já tinha estado aqui
com o nome de Tribunal, criar novos Conselheiros Adjuntos. e agora mudou
o nome para Conselho das Contas dos Municípios, mas continua com as
mesmas inconstitucional idades e irregularidades. Nós, que prezamos a
transparência e a ética, lamentamos que, mais uma vez, tente aprovar-se,
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nesta Casa, uma proposta que, além de inconstitucional, é, sobretudo, aética
e imoral. Por isso estamos apresentando ao Presidente um requerimento
para que seja feita uma consulta aos juristas desta Casa sobre a
constitucionalidade desta proposta. Passo a lê-lo, Sr. Presidente. e gostaria
de merecer de V. Exa. o máximo de atenção, pois isso significa zelo por esta
instituição. (-Lê requerimento, em que solicita seja elaborado um parecer
jurídico sobre a constitucional idade da Proposta de Emenda à Constituição
n° 48197 e suspensa a sua tramitação até a elaboração do retendo parecer.
Segue-se a justificação apresentada.)

"Justificação: Devido à obscuridade de seus objetivos, a proposta de
criação de um Conselho Estadual de Contas Municipais se tomou um dos
temas mais polémicos na Assembléia Legislativa.

A primeira tentativa de se criar a referida Corte (Proposta de Emenda à
Constituição n° 31197) naufragou em diversas inconstitucionalidades,
apontadas em parecer encomendado pela Mesa ao professor Raul Machado
Horta.

No entanto, a despeito do referido parecer, foi apresentada nova proposta
de criação de um Conselho de Contas Municipais, que, embora mais bem
adequada aos ditames constitucionais vigentes, repetiu vários vícios de
inconstitucionalidade apontados na primeira proposta.

O art. 50 da Proposta de Emenda à Constituição n° 48197 acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado, prevendo a utilização, pelo Conselho Estadual de Contas Municipais.
da estrutura física e humana do atual Tribunal de Contas.

O quesito n° 3 formulado ao professor pela Assembléia Legislativa foi:
'haveria possibilidade de aproveitamento da estrutura material e humana do
Tribunal de Contas do Estado, para efeito de instalação do Conselho de
Contas do Município?' Eis a resposta: 'O aproveitamento da estrutura
material e humana do Tribunal de Contas. para efeito de instalação do
Conselho Estadual de Contas. conflita com a autonomia organizatôria e a
independência do órgão estatal. designado para o exercício do controle da
Câmara Municipal.

A prevalecer esse entendimento, da lavra de um dos maiores juristas
brasileiros, padeceriam de vicio de inconstitucionalidade todos os
dispositivos inscritos na mencionada proposta, destinados a materializar o
funcionamento do Conselho Estadual de Contas Municipais, restando,
apenas. os relativos à criação dos sete cargos de Conselheiros da nova
Corte de Contas, os quais não teriam a menor possibilidade de desempenhar
as funções que lhes fossem atribuídas. por completa ausência de infra-
estrutura.

Há, portanto. necessidade de esclarecer essa questão, a nosso ver



526
fundamental para a discussão da proposta. Para tanto, apresentamos esse
requerimento, preocupados em assegurar que a Assembléia Legislativa só
acrescente ao texto constitucional mineiro temas que estejam em sintonia
com os princípios constitucionais consagrados pelo constituinte federal".

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se a constitucionalidade é uma
exigência básica para que um projeto seja aprovado nesta Casa, não nos
preocupa tanto essa constitucionalidade, porque, muitas vezes, os projetos
são analisados, pura e simplesmente, pelo ângulo político, com disfarce de
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, quando interessa a alguns
que ele seja ou não aprovado. O que nos preocupa, Sr. Presidente, é a
situação que vivemos atualmente. Estamos na era do desemprego. Há
poucos dias, houve uma polêmica, porque um órgão de pesquisa falava em
crescimento de 16% para o desemprego em São Paulo, nos últimos tempos;
o Presidente Femando Henrique fala em 6%, mas a previsão, de fato, é que,
até o final do ano, o desemprego chegue, no Brasil, a 21%. Nunca houve um
percentual tão alto na nossa história.

Há mais um assunto que eu gostaria de ressaltar: sabemos quantos
funcionários públicos foram dispensados pelo PDV ou pelo PDI em nosso
Estado, porque a proposta do Governo é enxugar a máquina, diminuir os
gastos, melhorar a situação das finanças do Estado, que é, realmente, grave
e precária.

Entretanto, vem aqui uma proposta para a criação de sete cargos de
Conselheiro, e nós sabemos que o objetivo principal é um arranjo, um
emprego, um cargo vitalício para sete pessoas que não querem mais
disputar eleição ou estão cansadas do que fazem e querem um cargo
vitalício para se aposentar com R$6.000,00 - salário básico - depois de
alguns anos de serviço, quando completam a exigência da Constituição de
35 anos de contribuição ou de determinada idade. E lamentável que
estejamos vendo um projeto dessa natureza, uma proposta imoral,
inconstitucional, aétíca, tramitando nesta Casa, de maneira açodada, ás
pressas, para que a imprensa não tenha tempo de tomar conhecimento, o
povo não possa exercer sua cidadania e fiscalizar. Nunca vi, nesta Casa, um
projeto ser apresentado sexta-feira, ás pressas, quando a imprensa já não
está e poucos Deputados circulam por aqui. E, mais ainda, ser colocado para
votação numa terça-feira, às 8 horas da manhã. Graças a Deus, não houve
quorum", e ele não pôde ser aprovado. Fala-se que não são só os
Deputados ou as pessoas da Casa que podem disputar, mas quero ver
alguém que não faz parte desse corporativismo da Assembléia Legislativa
disputar uma eleição e ganhá-la aqui, em Plenário, para Conselheiro do
Tribunal de Contas. E uma vergonha legislar em causa própria, quando há
tantos desempregados, tanta gente sem saber o que fazer da vida.
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Sabemos, também por pesquisa, que cada emprego criado gera cinco outros
empregos, mas cada emprego cassado gera, também, outros cinco
desempregos. Então, vejam a situação: o Governo quer demitir 33 mil
funcionários. São cerca de 33 mil empregos diretos, mas são 160 mil
empregos indiretos que vão desaparecer. E a doméstica que vai ser
mandada embora porque o patrão foi para o olho da rua e não pode mais
pagar uma empregada, é a lanchonete que dispensa o empregado porque o
movimento diminuiu, é a bomba de gasolina que vende menos porque a
pessoa ficou desempregada e vendeu o carro, e assim vai, numa escala
crescente. E o que precisamos. no Tribunal de Contas, para que as contas
não fiquem acumuladas, não é de Conselheiros, precisamos de técnicos
concursados, que visitem as cidades, vão ao interior para verificar se a nota
fiscal não é fantasma. Lá, na base, ninguém vai verificar se a ponte foi
construída, se a escola existe, se a estrada foi asfaltada. O gargalo nas
contas está na falta de técnicos, e não na falta de Conselheiros.

Srs. Deputados, sabemos que 44 Deputados assinaram a proposta. Assiná-
la não significa estar disposto a votar nela. Até por uma questão de
democracia, posso discordar. mas dou ao outro o direito de discutir. Então,
aceito que alguns tenham assinado para dar chance de ela ser discutida. Não
sou maniqueísta, não quero achar que só os Deputados do PT são os santos
e os bons. Tenho certeza de que, nos outros partidos, existem muitos
Deputados éticos, coerentes e corretos, que assumem o discurso do
palanque, que assumem, nesta Casa, na votação, o discurso feito na tribuna
e saberão rejeitar essa proposta, por uma questão de transparência, para
que a sua fala no comício e na tribuna corresponda ao seu voto na
Assembléia Legislativa.

Faço um apelo aos Deputados coerentes, éticos, para que trabalhem no
sentido de rejeitar esse escândalo, que será mais um colocado nas costas da
Assembléia Legislativa. Sr. Presidente, fica o meu requerimento, que
gostaria que merecesse de V. Exa. o máximo de atenção e a máxima
urgência, para que possamos ter o parecer jurídico para continuar a discutir e
a lutar contra essa proposta imoral e escandalosa que tramita na Assembléia
Legislativa. Muito obrigada.

• Sr. Presidenete - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento.
• Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, jornalistas, público nas galerias, inicialmente gostaria de falar
sobre a reunião de hoje, ocorrida às 9h30min, da Comissão de Defesa do
Consumidor, na qual foram tomadas decisões importantes relacionadas ao
BEMGE. A nossa assessoria foi autorizada a enviar a V. Exa. um ofício
solicitando que os funcionários públicos desta Casa possam fazer sua
reopção pelo Banco pelo qual recebem seu salário.
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Requerimento do Deputado José Henrique permitiu que se fizesse reunião

conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira, para que tratássemos
as questões relacionadas com o BEMGE. O Deputado João Leite apresentou
um requerimento, que foi aprovado, solicitando que todos os funcionários
públicos fizessem opção pelo Banco pelo qual gostariam de receber seus
salários. Isso se deu em função da nova organização interna do BEMGE e
pelo desrespeito por parte deste para com todos os funcionários, no que se
refere ao art. 51, X e XII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mas não é apenas isso que atormenta os consumidores. Já falei aqui sobre
a penúria dos funcionários públicos estaduais, inclusive os desta Casa.

Sr. Presidente, chega ao meu conhecimento, por intermédio do PROCON
Estadual, cópia do documento assinado pelo Diretor do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor DPDC -, Nélson Lins D'Albuquerque,
que servirá de parâmetro para a elaboração do Tratado Internacional do
MERCOSUL.

Ao ignorar direitos básicos e fundamentais do Código de Defesa do
Consumidor, esse documento deixa transparecer que o Diretor do DPDC
está jogando por terra todas as nossas conquistas enquanto consumidores,
as quais há bem pouco tempo também eram defendidas por ele.

Na condição de Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, enviei
requerimento ao Presidente desta Casa, no último dia 2. solicitando repúdio
a esse Tratado, que prefiro chamar de proposta absurda e vergonhosa.

Estou de acordo com o PROCON Estadual quando ele defende a
substituição do negociador brasileiro no Comitê Técnico, que se encontra
reunido em Montevidéu. Isso porque o Sr. Nélson Lins, ao dar o seu aval a
essa negociata, traiu a nossa confiança e feriu o Código de Defesa do
Consumidor em itens importantes, banalizando, por completo, a nossa lei.

Entre as suas várias aberrações. a proposta suprime as exigências de
qualidade e segurança de produtos importados de países do MERCOSUL,
mantendo o controle somente para produtos brasileiros.

No tocante ao direito à informação, foi omitida a obrigatoriedade de constar
nos rótulos dos produtos importados os riscos que eles possam apresentar à
saúde dos consumidores. Isso contraria o art. 6 0 . do § 30, do Código de
Defesa do Consumidor.

Produtos perigosos ou que possam oferecer riscos à saúde dos
consumidores serão considerados como tais, segundo critérios estabelecidos
pela Comissão de Comércio do MERCOSUL.

O direito básico à prevenção efetiva de danos morais e patrimoniais
simplesmente foi excluído do documento, o que abre brecha para a
legalização, por exemplo, da propaganda enganosa e da publicidade
abusiva.
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Outro item que sinaliza retrocesso ao Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor refere-se ao art. 32, § 2 0. O documento fere valores ecológicos,
direitos da credibilidade e tantos outros.

Por essas razões. Sr. Presidente, mais uma vez quero, de público,
manifestar a minha indignação a essa proposta, que deve receber repúdio de
todos os Deputados, da sociedade brasileira e do Presidente da República.

Na terça-feira passada, distribuímos um "release" a todos os jornalistas que
se encontravam nesta Casa. Espero que esta tribuna se faça valer através
da força que os Deputados mineiros têm junto à sociedade mineira e
brasileira, no momento em que todos os brasileiros estão à mercê da
banalidade do Sr. Uns. que se encontra no exterior, tratando de assuntos
junto ao MERCOSUL. Espero que o Código de Defesa do Consumidor, um
dos códigos mais avançados do planeta, seja preservado, para que o povo
brasileiro tenha orgulho das suas leis. A lei deve valer e deve ser respeitada.
Meu muito obrigado a todos.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus

senhores e minhas senhoras, para pedir o apoio dos Srs. Deputados ao
projeto de lei que dispõe sobre a conservação das nascentes naturais e o
saneamento dos cursos d'água e lagos do domínio estadual e dá outras
providências, que será votado hoje à tarde ou nesta semana, se Deus quiser,
é que uso a tribuna desta Casa. Quem dera pudesse eu chegar ao coração
de cada companheiro meu e conseguisse expressar a altura, a largura, a
extensão desse assunto. que pode parecer banal, mas é um dos assuntos
mais sérios - eu diria escatológicos - da época que estamos vivendo.

Recentemente, cientistas do mundo inteiro alertaram a humanidade para
que, se uma medida imediata não for tomada, se imediata providência não
for adotada, dentro de dez anos o problema da terra será a falta de água.
Antes dos cientistas, os estudiosos da escatologia também já preconizaram
essa época. Se preconizaram, é porque queriam que todos nós nos
precavissemos para que essa hecatombe não acontecesse. Parece profético,
mas. na verdade, é cientifico. O descaso. a ganância, a avareza do homem.
o corporativismo acima daquilo que é importante para a humanidade. essas
coisas estão levando as empresas e o homem a destruir o meio ambiente.

Estou chegando de viagem agora do vale do Urucuia, aquela região de
Arinos e Buritis, e percebemos com dor que as nossas veredas daquela
região. a chapada gaúcha - excetuando-se. é claro, o nosso grande sertão
veredas, de Guimarães Rosa, que agora é parque nacional -, estão todas,
quando não derrubadas. com o seu contorno plantado com capim. Um
Vereador de Buntis, o irmão e amigo Ursolino, ligou-me apavorado dizendo:
quero mostrar para que o senhor veja que já secaram muitas nascentes que
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abastecem a bacia do rio Urucuia. E, se não bastasse esse descaso do
desmatamento no cerrado, quantos caminhões de carvão vi, e vimos agora,
vindos de regiões onde não havia plantação de eucalipto. Todos sabem que
ainda existem cerrados sendo derrubados. E todos sabem que 213 das águas
deste planeta estão nos cerrados e que aquelas arvorezinhas tortas, uma vez
arrancadas, às vezes nascem, duas vezes, nascem: na terceira, às vezes
não nascem, e surge a desertificação.

Na região do Norte de Minas, indo para a Chapada Gaúcha e a Serra das
Araras, percebem-se lugares onde existem verdadeiros desertos, que antes
eram cheios de pés de cajuí, pequi, mangaba, articum, de cagaita, de frutos
maravilhosos do cerrado, que poderiam ser usados em agroindústnas. Mas,
como se não bastasse isso, o Governo, que deveria fiscalizar, não o tem
feito, às vezes porque está cercado por pessoas que não têm a consciência,
a ética humana, talvez até por desconhecimento ou por ignorância. Vejam as
próprias estatais. Entre elas temos aqui, no Estado de Minas, o maior
exemplo, a COPASA, que é a principal a matar, a destruir, a poluir os nossos
rios. Tenho aqui um projeto saneador, que diz o seguinte. (- Lê:)

"Projeto de Lei n o 627/95. Dispõe sobre a conservação das nascentes
naturais e o saneamento dos cursos d'água e lagos do domínio estadual e dá
outras providências. Art. 1 0 - Fica expressamente proibido descarregar
qualquer tipo de detrito, domiciliar, hospitalar ou industrial, ou esgotos que
possam contribuir para a poluição de rios ou lagos do Estado. Art. 2 0- Todo
município, empresa ou cidadão somente poderá canalizar ou descarregar
esgotos em rios ou lagos se os mesmos forem tratados com tecnologia
apropriada, de modo que a água, após o tratamento, tome-se potável, sem
nenhum risco para a ictiofauna, para o ser humano e para os animais. Art.
30.. A empresa contratada para o tratamento de água e esgoto, seja estatal
ou privada, que infringir esta lei e lançar esgotos poluentes ou não tratados,
de acordo com o art. 20 , será multada e, em caso de reincidência, terá o seu
alvará de funcionamento cancelado, além de ser considerada, a partir de
então, inidônea para atuar no Estado de Minas Gerais. Art. 40- Qualquer
cidadão poderá averiguar a qualidade da água descarregada em esgoto e
denunciar qualquer infração aos órgãos competentes."

Srs. Deputados, temos ouvido tantas alegações da COPASA e de
Prefeituras que descarregam esgotos nos rios, as mais diversas. Há
explicações e justificativas que retratam exatamente o que essas empresas
estão fazendo com nossos rios. As explicações, via de regra, prendem-se à
justificativa de que uma estação de tratamento de águas ficaria caríssima.
Eu perguntaria aos senhores: por que em alguns estados americanos e nos
países de Primeiro Mundo essas estações estão tratando as águas dessa
forma, e por que aqui isso não acontece? Porque, na verdade, parece que
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não há o conhecimento das autoridades de que elas estão colaborando para
a destruição do meio ambiente. A terra é um elemento vivo, isso é provado
cientificamente. A natureza foi criada por Deus. Deus não fez nada morto, os
nos são como as veias do nosso corpo.

Srs. Deputados, há pouco tempo este Deputado, ainda na Presidência da
Comissão de Meio Ambiente. o que conseguiu com luta, com trabalho,
porque é ambientalista por convicção filosófica e por fé, encaminhou um
requerimento para que se instaurasse uma comissão especial para apurar o
clamor da natureza, quando os peixes. milhares e milhares de peixes.
colocaram as 'caras' para fora para respirar, pois o no das Velhas era um
veneno. Eles saltavam, debatiam-se, pulavam nas areias, nas praias.... A
água em Várzea da Palma ficou coalhada de peixes mortos, pequenos e
grandes. E nós não vamos responder a isso? Somos responsáveis, diante de
Deus, porque temos autoridade e poder para fiscalizar, embargar e mudar.
Este Poder faz as leis para que sejam cumpridas pelo Executivo. Peço aos
companheiros o apoio, a solidariedade de nos ajudarem nesse projeto.
Tenho convicção de que a terra, a , natureza retribuirá, porque ela não
somente vinga mas também retribui. E tempo de nosso povo ter paz, lazer,
tranqüilidade. O Profeta lsaías já disse. e ai eu mesclo o científico com o
sacro: "Ah, se meu povo me escutasse, então a sua paz seria como a paz de
um rio." O rio traz paz. alegria. E por maior que seja o gasto. saibam, Srs.
Deputados, a desculpa é inadmissível, porque a história nos julgará. Por
maior que seja a desculpa, ela não se justifica, porque é uma demonstração
de que o corporativismo interno de uma empresa está acima da vida
humana e da vida de todos aqueles que conosco dividem, vivos, este
planeta Terra. Muito obrigado, Srs. Deputados.

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

Deputadas, público presente, imprensa, não vamos delongar nossa
intervenção, considerando que nos foi informado que teremos reuniões nas
comissões, das quais não podemos deixar de participar. A Comissão de
Justiça e a comissão sobre rádios comunitárias, na qual sou relator, estão
iniciando suas reuniões.

Mas não deixarei da fazer alguns comentários sobre o desenvolvimento
dos trabalhos neste final de legislatura. Até então procuramos não fazer
nenhum tipo de obstrução, para que os projetos tramitassem normalmente. E
se até agora o 'quorum" não foi obtido, isso se deveu exatamente à ausência
dos governistas. Entretanto. considerando, analisando, avaliando cada
projeto, temos que nos colocar de uma maneira defensiva, mas também
decidida. Vamos mostrar quais serão as conseqüências da aprovação de
determinados projetos. Darei um exemplo muito claro, em que os Deputados
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deveriam pensar duas vezes para votar: dentro desse pacote, a questão do
ICMS. Quando se fala em aumento de energia elétrica, de ICMS, acima de
30kW, isso atinge 90% das residências domiciliares; ou seja, na verdade,
entre 4 milhões de consumidores, 3 milhões e meio teriam um reajuste de
37% no ICMS. Não podemos permitir isso, e, com certeza, os Deputados que
fazem a base do Governo vão refletir sobre essas conseqüências que vão
atingir a classe menos favorecida. Todos sabem que qualquer residência
possui dois pontos de luz. Um eletrodoméstico consome mais do que os
30kW. E preciso rever isso. Se for acima de 150kW ou 200kW, é possível
ainda se fazer uma discussão.

Um outro exemplo é a questão do óleo diesel. Retomar o ICMS para 18%
vai acarretar um aumento de 5% sobre o frete e trará um efeito cascata. E
evidente que as frotas irão abastecer em outras localidades que não Minas
Gerais, onde o ICMS permanece em 2%.

A situação da COPASA é delicada. Se vocês analisarem que, de repente,
pretende-se incorporar um patrimônio, o FAE (Fundo de Agua e Esgoto), no
valor de R$600.000.000,00, à COPASA para, posteriormente, serem
colocadas à venda as ações da COPASA, parece-nos um filme que já vimos,
o do CREDIREAL, que gastou R$1.000.000.000,00 para ser vendido por
R$120.000.000,00. Vamos ter cautela. Poderia dar também o exemplo da
CEMIG. Se querem assumir uma privatização, apresentem aqui um projeto
para que façamos a sua discussão. Já vimos essa história no caso da
CEMIG, que hoje perdeu o controle operacional. Portanto, queremos fazer
um amplo debate para discutir essas conseqüências.

Finalizando, quero dizer que isso não pode passar em absoluto nesta
Casa, pois seria uma imoralidade, um golpe nos cofres públicos a criação
desse novo Tribunal de Contas, apelidado de Conselho de Contas Municipal.
Isso é um eufemismo para se criar um novo tribunal.

Não é dessa forma que teremos um entendimento. Teríamos que ter uma
outra forma. Se querem reestruturar o Tribunal de Contas, vamos colocar
auditores através de concurso público, pois lá estão faltando esses
profissionais.

Essas são as considerações iniciais. Esperamos provocar o debate daqui
para frente. Muito obrigado.

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

esta tribuna consternado e trazendo a tristeza do povo de Santa Vitória,
cidade do Triângulo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, pensava que já havia passado a fase do
coronelismo e da "pistolagem" profissional. Mas não, Sr. Presidente; no



L

Triângulo, na noite de domingo. foi assassinado um jovem Vereador
covardemente, com seis tiros. Ele tinha 41 anos, mulher e dois filhos, era
meu amigo e companheiro de luta, de idealismo político: estava sempre na
defesa dos mais humildes, dos que não têm terra, na defesa dos interesses
das pessoas, os quais. na verdade, têm que ser defendidos por nós, que
temos mandato público para representá-las, ainda mais no Brasil, onde há
desigualdade social berrante. Sr. Presidente, existe, em Santa Vitória, uma
elite política baixa, nojenta, suja, corrupta, desonesta e covarde, que não
tem coragem de enfrentar frente a frente os problemas, não tem
discemimento para conviver com a democracia. Contratou-se um pistoleiro -
depois não me venham dizer que isso não tem conotacão política -, por
discordância do Vereador Luizmar Pereira, o popular "Testinha": essa elite
nojenta, corrupta, covarde contratou um pistoleiro que chegou com um álibi
na casa do Vereador, domingo, à noite - ele atendia todo o mundo -. às 21
horas. bateu na porta - a mulher do Vereador no banheiro. e era gente
conhecida. "Vereador, eu vim aqui para te falar que a minha senhora está
passando mal, está em processo de parto, é preciso que o senhor a leve
para o hospital". O Vereador, na maior boa vontade, chegou à porta do
banheiro e disse à mulher: "Olha, eu vou sair um pouquinho para levar uma
pessoa ao hospital, mas, em 15 minutos, estarei aqui, para tomar banho". A
esposa estava no banho. Ele entrou no carro com o assassino covarde ao
lado, andou quatro quarteirões, e o assassino lhe deu seis tiros e
desapareceu. Desapareceu não, está lá, em Santa Vitória mesmo,
acobertado por aquela elite nojenta, corrupta e covarde, que não tem
coragem de enfrentar frente a frente os problemas.

Então. Sr. Presidente, quero trazer essa noticia. que hoje é manchete no
jornal "Diário da Tarde": "Vereador é atraído para a morte em Santa Vitória."
No "Estado de Minas": 'Assassinato de Vereador é mistério para a policia".
Policia lá, coitadinhos, não sabem nem fazer vistoria em carro. Eu fui às
8h30min à delegacia. lá estava o carro, todo sujo de sangue. e não havia
nem perito: a perícia teria que vir de ltuiutaba, que fica a 70km. Disseram
que chegaria em 15 minutos. Às 3h30min, Sr. Presidente, tive contato com o
Delegado, e a perícia ainda não havia chegado. Liguei para ltuiutaba e falei
com o Delegado Regional, Dr. Ansmar, eu acho, e ele me disse que já havia
mandado o perito e a perícia seria feita. Não vão fazer coisa nenhuma, não
têm competência para fazer nada. Assisti a toda a autópsia e, no corpo do

. Vereador, só havia um projétil, apesar de ter sido penetrado por seis. Os
outros deveriam estar no carro. Fui lã pessoalmente e chamei o Delegado.
que estava cheirando a cachaça. Eu estava procurando os projéteis no carro.
e ele dizendo que era para deixar para depois. Deixar para depois, como, se
não se tem um projétil para fazer a prova de balística? Já não se vai ter
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perícia técnica! Olhei na porta ao lado do motorista e vi o buraco de uma das
balas. Eu disse ao Delegado: "Olha, pode tirar a proteção da porta, que a
bala está aí dentro. Traga a chave de fenda, vamos tirá-la". Apesar da má
vontade, ele trouxe a chave. Tiramos a proteção da porta e achamos um
projétil. Entreguei para ele, na mão, como testemunha.

"Mistério no assassinato de Vereador no Triângulo Mineiro. Pistoleiro agiu
com rapidez" ('Hoje em Dia", 9 de dezembro). Isso se passou em Minas
Gerais, no Triângulo: lá acontece muito disso, a toda a hora. A "pistolagem"
lá é comum. Onde estão a segurança pública, a justiça? Quando o Deputado
Durval Angelo reclama da segurança pública, dizem que não tem razão. Isso
é dito aqui, no nosso meio. Portanto, eu gostaria de reforçar a tese do
Deputado Durval Angelo. Não faltam somente homens. Falta competência,
determinação, juízo na cabeça de quem é responsável pela segurança
pública. Isso é questão de Governo, sim. Ele é obrigado a dar segurança ao
povo. Isso é obrigação de Governo. Não é ficar somente cobrando para levar
policiais em eventos públicos. O povo já paga impostos para ter
policiamento, segurança pública. Ora, que vergonha é essa? Para se assistir
a um jogo de futebol, é preciso pagar a Polícia Militar. Onde é que estamos,
Sr. Presidente e Srs. Deputados? Precisamos acabar com essa pouca
vergonha que existe em Minas Gerais. Nós, Deputados de todos os partidos,
somos responsáveis por isso.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de dizer que, no caso do
Vereador Luizmar Pereira, o Deputado Geraldo Rezende irá até o fim. Não
tem importância se, no ano que vem, vai haver ou não campanha eleitoral,
pois eu quero resultado. A sociedade precisa ter consciência da podridão e
da anarquia que existem por trás de tudo isso.

Hoje, às 18 horas, tenho um encontro agendado com o Secretário da
Segurança Pública, mas vou procurar, também, o Secretário da Justiça.
Além disso, irei até à Polícia Federal pedir socorro. Existem alguns
especialistas em homicídio na Polícia Civil, que são competentes. Se forem
lá, eu quero pedir isso. irão desvendar o mistério, que não está muito difícil,
porque a elite política de Santa Vitória acoita assassinos oriundos de Goiás.
Estão todos acoitados lá, recebendo dinheiro da Prefeitura para dar
segurança não sei a quem. Mas estão lá.

É com prazer que cedo um aparte ao ilustre Deputado Adelmo Carneiro
Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte) - Deputado Geraldo
Rezende, Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz, Srs. Deputados, quero
dizer a V. Exa., Deputado Geraldo Rezende, que a sua posição em defesa
da cobrança de uma postura ética e de competência do Estado também é a
posição de todos nós, do PT. Sabemos que o crime cometido contra o



rÁ

Vereador do PMDB de Santa Vitória, Luizmar Pereira. é político. O Luizmar
foi condenado à morte, foi assassinado exatamente por defender os pobres,
por defender os trabalhadores rurais sem terra.

Estamos, hoje, na véspera do 490 aniversário da Declaração dos Direitos
Humanos. onde esta muito claro que a segurança é direito universal do
homem. Infelizmente, o Estado brasileiro é muito competente para apurar
determinados casos, mas é extremamente omisso e incompetente para
apurar outros.

O nosso desejo é que este Estado seja capaz, seja ágil, seja competente
para fazer cumprir os direitos humanos, para proteger os interesses dos que
lutam pela vida e pela justiça, do mesmo modo que reage para servir aos
interesses dos banqueiros, dos latifundiarios, do grande poder internacional.

• Deputado Geraldo Rezende - Exatamente.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte) - Quero deixar registrada a

nossa indignação em relação a esse assassinato e a nossa disposição de
estar com V. Exa. em todos os passos, no sentido de cobrar, de apurar, de
identificar e de punir esse crime cometido contra um homem de bem, que
estava defendendo os interesses da comunidade, os interesses dos mais
pobres.

O Deputado Geraldo Rezende - Muito obrigado. Parabenizo o Deputado
pelo oportuno aparte.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Eu gostaria de me solidarizar
com o Deputado Geraldo Rezende. no que diz respeito à vida politica, à
conduta política que o Vereador Luizmar Pereira. o popular Testinha, sempre
manteve. Acompanho a vida daquela cidade já há alguns anos e sou
testemunha do trabalho que o Testinha sempre desenvolveu como Vereador
e como Presidente do PMDB naquele município. Entendo as palavras fortes
e emocionadas do Deputado Geraldo Rezende, porque, além do cunho
político. partidário, de amizade, sabemos que ele tem também razões do
coração, razões de sangue, razões de parentesco. O Vereador é também
primo da esposa do Deputado Geraldo Rezende. Então, Deputado, gostaria
de me solidarizar com V. Exa. Gostaria de me solidarizar também com
relação às criticas que V. Exa. fez às ações de ordem governamental, da
falta de amparo, da falta de apoio da população. É no momento que um ente
querido é atingido de forma direta que começamos a perceber, muitas vezes,
algumas ações de omissão do próprio Governo e suas varias áreas, que,
muitas vezes, não percebemos. Eu gostaria apenas de dizer que sou
solidário sob todos os aspectos, que estou pronto, no que for necessário,
para buscar a apuração dos fatos. No entanto, questiono se não sena melhor
deixar passar uns dois ou três dias, permitindo a atuação das pessoas da
área, dos técnicos competentes. Se a policia da região não conseguir
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encontrar os caminhos para a elucidação do crime, buscaremos, junto ao
Secretário da Segurança Pública, auxilio de Belo Horizonte para Santa
Vitória, para que depois nos pronunciemos com relação aos possíveis
suspeitos do crime. Apenas discordo um pouco de suas colocações no que
diz respeito a tentar encontrar os culpados antes da apuração dos fatos.
Acho que seria melhor se pudéssemos solicitar do aparelho policial do
Estado todo o apoio, todo o respaldo, toda a cobertura para a elucidação do
crime, e, a partir dai, teríamos mais clareza para encontrar os possíveis
suspeitos.

O Deputado Geraldo Rezende - Não falei acusando ninguém. Estou
falando que vamos procurar e que é um crime de conotação política, o que é
verdade.

Sr. Presidente, encerro dizendo o que disse quase no final da minha fala.
Nesse caso do Vereador de Santa Vitória, vou até o fim, custe o que custar.
E não tem nada de esperar três dias, nada de adiar. E se daqui a três dias o
assassino vier a assassinar outra pessoa? Quero ir atrás disso urgentemente.
As 18 horas estarei na Secretaria, conversando com o Secretário, para ver
em que ele pode ajudar. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

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

passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Saúde - aprovação, na 2
Reunião Ordinária dessa Comissão, dos Projetos de Lei n°s 1.232/97, do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, e 1.357197, do Deputado Sebastião
Navarro Vieira (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, verificando a inexistência

de quorum" para continuação dos trabalhos, gostaria que V. Exa.
encerrasse, de plano, a reunião.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e
de amanhã, dia 10. às 9 horas, para a reunião especial de amanhã, às 20



^Á &C

horas, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária.
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 'la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

As quinze horas e trinta minutos do dia dezoito de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Mana José Haueisen. Paulo Piau. Elbe Brandão, Roberto Amaral
e Luiz Fernando Faria, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental. a Presidente ad hoc". Deputada Maria José Haueisen, declara
abertos os trabalhos e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da
primeira reunião da Comissão. Informa, também, que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e programar os trabalhos. A
Presidente determina sejam distribuídas as cédulas de votação e convida o
Deputado Luiz Fernando Faria para atuar como escrutinador. Procedida a
contagem dos votos, são eleitos. para Presidente. o Deputado Paulo Piau e.
para Vice-Presidente, a Deputada Elbe Brandão, ambos com quatro votos. A
Presidente ad hoc" declara empossado na Presidência da Comissão o
Deputado Paulo Piau e passa-lhe a direção dos trabalhos. O Deputado Paulo
Piau agradece aos demais parlamentares a confiança nele depositada e dá
posse à Vice-Presidente, Deputada Elbe Brandão. Em seguida, os
Deputados decidem que a Comissão se reunirá ordinariamente às quartas-
feiras, às 10 horas. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência
agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia 19 do corrente. às 10
horas. na Câmara Municipal de Pará de Minas, com a finalidade de se
discutir, em audiência pública, a atual situação econômica das entidades
ligadas à avicultura no Estado. determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.

Parà de Minas, 19 de novembro de 1997.
Paulo Piau. Presidente - Maria José }-laueisen - Antônio Júlio.-
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete. comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira. Carlos Pimenta, Wilson Pires. Jorge
Hannas e Adelmo Carneiro Leão, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a reunião se
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destina a ouvir os Srs. Marco Antônio de Ávila Vitória, Coordenador do
Programa Estadual de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS -:
Valéria Mana de Faria Almeida, representante da Secretaria da Educação;
Palmira de Fátima Bonolo, representante da Secretaa Municipal de Saúde,
e José Aluisio Gomes Freire Castro. representante da Secretaria Municipal
de Educação, sobre assuntos relacionados com a prevenção à AIDS e
convida-os a tomar assento à mesa. A Presidência registra, ainda, a
presença dos representantes das seguintes entidades: Grupo de Apoio e
Prevenção à AIDS - GAPA -, Sr. Roberto Chateaubriand Domingues; Grupo
Vhiver, Sr. Ronaldo José Senna Camargos; Grupo Solidariedade, Sra. Sônia
Guedes Galvão; Grupo Musa, Sra. Silvia Catarina Patrocínio de Oliveira;
Casa Refúgio. Aparecida Venâncio Góes: Associação Nacional de Amparo e
Valorização à Vida - ANAV -, Alvaro Gonçalves de Lima Júnior.
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta,
autor do requerimento que motivou os convites. Após. a Presidência passa a
palavra aos convidados, na ordem em que foram mencionados. Participam
dos debates os parlamentares presentes e os representantes da sociedade
civil, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e das
autoridades, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro

Leão - Jorge Hannas.
ATA DA ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO

PRAZO DE 120 DIAS. PROCEDER A ESTUDOS SOBRE A ATUAÇÃO DAS
RÁDIOS COMUNITÁRIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

As quinze horas e quinze minutos do dia dois de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Dimas Rodrigues, Marcos Helênio e Wilson Trôpia (substituindo
este ao Deputado Bilac Pinto, por indicação da Liderança do PFL), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Wilson Trópia que proceda à leitura da ata da reunião anterior. O Deputado
Marcos Helênio requer a dispensa da leitura, o que é aprovado pela
Comissão. O Presidente dá por aprovada a ata e solicita aos parlamentares
que a subscrevam. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições
da Comissão. O Deputado Dimas Rodrigues transfere a Presidência ao
Deputado Marcos Helênio e apresenta requerimentos em que solicita sejam
convidados o Major Erotildes de Paula, Gerente de Navegação da
INFRAERO, e o Sr. Aurélio Tomayno de MeIo. Chefe de Seção do
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Departamento de Aviação Civil do Aeroporto da Pampulha, para discutirem a
influência da atuação das rádios comunitárias nas freqüências de
comunicação das aeronaves. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os requerimentos. O Deputado Dimas Rodrigues reassume a
Presidência e passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio, que apresenta
requerimento solicitando seja formulado convite a diversas autoridades e
entidades afetas ao tema da Comissão, para participarem das reuniões.
Submetido a votação, é aprovado o requen mento. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 9 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues. Presidente - Marcos Helênio - José Henrique - Raul Lima

Neto.
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
As onze horas do dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio,
Antônio Júlio, Antônio Genaro, Gilmar Machado e Arnaldo Perina
(substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança
do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental.
o Presidente. Deputado Hely Tarqüínío. declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e.
nos termos regimentais, acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designa os relatores a seguir citados: Projetos de Lei n

o
s 1.544

e 1.550197 (Deputado Sebastião Costa): 1.545 e 1.547197 (Deputado Antônio
Júlio): 1.546197 (Deputado João Batista de Oliveira): 1.548 e 1.549197
(Deputado Ermano Batista): Projeto de Lei Complementar n° 27197 e Projeto
de Resolução 1.554197 (Deputado Gilmar Machado). Prosseguindo, a
Presidência determina a retirada da pauta dos Projetos de Lei n os 1.076/96.
1.443, 1.447. 1.449, 1.465, 1.469, 1.512, 1.471, 1.474, 1.475, 1.481 a 1.483.
1.486 a 1.489, 1.491 e 1496 a 1.498197, em virtude de sua apreciação na
reunião de 2/12197. Determina, ainda, a retirada da pauta do Projeto de Lei
Complementar n° 24197 e dos Projetos de Lei n

os 1.403, 1.423 e 1 .462/97,
em virtude do não-cumprimento de pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 9 de dezembro de 1997.
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Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Costa - Gilmar

Machado - Mauri Torres - João Batista de Oliveira.
ATA DA 16 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de dezembro de

mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto e Antônio Andrade,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir representantes do
PROCON Estadual, da Federação Democrática dos Trabalhadores
Metalúrgicos de Minas Gerais e do Instituto de Pesquisas Econômicas,
Administrativas e Contábeis - IPEAD -, que prestarão esclarecimentos sobre
o impacto das 51 medidas do "pacotão" do Governo Federal no cotidiano do
consumidor. Esgotada a matéria destinada à ia Parte da reunião, a
Presidência passa à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. O Deputado Geraldo Nascimento
passa a Presidência ao Deputado Ambrósio Pinto e procede à leitura de
requerimento em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão
com a finalidade de se ouvirem representantes do BEMGE e dos
funcionários da Assembléia Legislativa a respeito das novas tabelas de
cobrança de serviços praticadas pelos Bancos. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Geraldo Nascimento reassume a
Presidência, tece comentários relativos a assuntos pertinentes à defesa do
consumidor e suspende a reunião, aguardando o comparecimento dos
convidados. O Presidente reabre os trabalhos às 113h45min e informa que a
reunião será prorrogada por 2 horas para ouvir os Srs. Oraldo Paiva, Diretor
e Coordenador da Federação Democrática dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Minas Gerais, e Wanderley Ramalho. Diretor Adjunto do IPEAD. Em
seguida, o Presidente registra a presença do Deputado Ambrôsio Pinto e dos
convidados acima mencionados, tece suas consideracões iniciais sobre o
objetivo da reunião e passa a palavra aos convidados. Estes fazem suas
exposições e respondem às perguntas formuladas pelos Deputados,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - João Leite - José Henrique - Ambrósio
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 10 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 48/97
Comissão Especial

Relatório
Subscrita por mais de 1/3 dos membros desta Casa. tendo como primeiro

signatário o Deputado Ermano Batista, a proposta de emenda à Constituição
em epígrafe dá nova redação ao art. 180 cia Constituição do Estado.

Publicada em 3112197. a matéria foi distribuída a esta Comissão Especial
para, nos termos regimentais, receber parecer.

Fundamentação
A matéria em exame pretende introduzir no Estado nova sistemática para

a apreciação das contas municipais. E fato notório que as normas
constitucionais relativas ao prazo para a emissão de pareceres prévios
acerca das contas municipais, consubstanciadas no art. 180 da Carta
mineira, não têm sido cumpridas a contento.

Várias são as causas que contribuem para o desrespeito ao ordenamento
constitucional estadual. Entre elas, ressaltamos o acúmulo de processos no
Tribunal de Contas, acúmulo esse decorrente do amplo rol de atribuições
cominadas a esse importante órgão auxiliar do Poder Legislativo.

A proposta em exame visa a agilizar e tomar mais eficaz a tarefa de
fiscalização das atividades administrativas. Se aprovada, trará a
possibilidade do avanço não apenas no que diz respeito à fiscalização dos
municípios. mas também no que se refere às atividades do próprio Tribunal,
que poderia se dedicar às outras importantes tarefas de fiscalização da
atividade administrativa estadual.

Além disso. ao alterar vários dispositivos da Constituição mineira, visa a
consolidar, de forma totalmente autônoma, a criação de uma nova
instituição, voltada para o exame das contas municipais. A
constitucional idade dessa matéria foi objeto de várias discussões, tanto
nesta Casa quanto na imprensa, nos últimos tempos. Em sua defesa,
apresentamos a posição do eminente Prof. Raul Machado Horta, que, em
parecer datado de 8/11197, assim se pronunciou: 'A criação do Conselho
Estadual de Contas Municipais configura competência do Estado. no
exercício constitucional de suas competências ou poderes reservados pela
Constituição Federal". Outro não poderia ser o entendimento. especialmente
após a manifestação do STF, que. quando do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 154, considerou, por unanimidade, constitucionais os
parágrafos do art. 358 da Constituição fluminense de 1989, em que foi criado
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órgão de natureza semelhante: "(a vedação contida no § 4 0 do art. 31 da
Constituição Federal) não proíbe a instituição de órgão, Tribuna! ou
Conselho, pelos Estados, com jurisdição sobre as contas municipais'.

Assim, dada a relevância da matéria e certos de sua constitucional idade,
opinamos favoravelmente à sua tramitação. Apresentamos, ao final deste
parecer, duas emendas, com o intuito exclusivo de corrigir enganos de
digitação no texto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 45197 com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

No art. 1°, na nova redação que se pretende dar ao § 20 do art. 180, e no
art. 6°, na nova redação que se pretende dar ao parágrafo único do art. 82,
substitua-se o termo "Tribunal" pelo termo "Conselho".

EMENDA N°2
No art. 5°, suprimam-se, no § 3 0 do artigo que se pretende acrescer ao Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, os
termos " além de outros definidos pela comissão especial de que trata o
parágrafo anterior'.

Saladas Comissões, 10 de dezembro de 1997.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Irani Barbosa, relator - Ailton Vilela -

Alvaro Antônio - Maria José Haueisen (voto contrário).
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.299/97

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto
supramencionado autoriza o Estado a assumir a gestão e a manutenção de
trechos rodoviários.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela
jundicidade, pela const it ucional idade e pela legalidade da matéria com a
Emenda n° 1.

Cabe a esta Comissão, agora, examinar o projeto quanto ao mérito, nos
termos do art. 102, 1, "e". do Regimento Interno.

Fundamentação
Objetiva o Projeto de Lei n° 1.299197 autorizar o Estado a assumir a gestão

e a manutenção dos trechos em que as Rodovias MG-220, MG-728 e MG-
238 são interrompidas, obrigando motoristas e viajantes a utilizarem as vias
municipais para retomarem à estrada estadual. De acordo com informações
prestadas pelo DER-MG, a partir de diligência feita por esta Casa, a
responsabilidade pela conservação desses trechos rodoviários está a cargo
das Prefeituras das cidades de Monjolos, Santo Hipólito, Diamantina,
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Santana do Pirapama e Presidente Juscelino, não estando eles. portanto,
incluídos no Plano Rodoviário Estadual - PRE -, e não pertencendo à rede
conservada por aquele órgão.

De fato, cabe aos municípios a gestão e a manutenção de suas estradas.
O caso em questão, porém, leva as Prefeituras responsáveis pela
conservação a um enorme prejuízo, merecendo uma análise mais
aprofundada. Sendo o tráfego naqueles locais de uma intensidade muito
superior à que normalmente se esperaria, ele provoca um desgaste de maior
proporção naqueles trechos de revestimento primário. Essa situação obriga
as Prefeituras a aplicar grande parcela de seus recursos na recuperação
dessas estradas, recursos esses que poderiam ser utilizados no campo social
para a melhoria das condições de vida da população local.

Assim. entendemos que o Estado deve assumir tal encargo para propiciar
àqueles municípios melhores condições de investimento na área social. Essa
medida também traria benefícios no que tange ao escoamento da produção
local, colocando em melhor situação aquelas comunidades que hoje se
encontram em dificuldades em razão da deficiência nas estradas utilizadas
no transporte terrestre.

Na verdade, o Estado deve promover um planejamento ordenado de suas
estradas para não permitir que sejam interrompidas, como ocorre nos pontos
em questão, onerando de forma excessiva as vias municipais. Esse trechos,
sob gestão das Prefeituras onde se encontram, são utilizados pela população
local e servem de via de acesso dos municípios às rodovias estaduais, e,
somente em situações especiais, sua utilização seria mais ampla. Dessa
forma, o Estado deve se comprometer a auxiliar ou a manter tais trechos.

Ressalte-se, ainda, que na diligência feita por esta Casa ao DER-MG em
busca de informações que auxiliassem na análise de viabilidade do projeto,
não foi apresentada qualquer oposição ou ressalva à proposição.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 1.299197 com a

Emenda n° 1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - Arnaldo Penna -

Antônio Andrade - Ajalmar Silva.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.445197

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em
análise propõe seja declarado de utilidade pública o Centro de Amparo à
Criança Andradense, com sede no Município de Andradas.

Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar à Comissão
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de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto no 1 0 turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
O Centro de Amparo à Criança Andradense, entidade filantrópica criada

em 1991, proporciona assistência educacional, alimentação, lazer, iniciação
profissional e outros benefícios a crianças carentes de 7 a 12 anos, filhos de
mães que trabalham fora. Sediado em Andradas, importante cidade do Sul
de Minas, trabalha, portanto, para levar tranqüilidade a diversos lares,
promovendo o bem-estar da comunidade.

Acreditamos, pois, ser a instituição merecedora do título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.445197 no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.463197
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 1.463197 visa a

declarar de utilidade pública a Sociedade Eunice Weaver de Uberaba, com
sede no Município de Uberaba.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua jundicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta. Vem agora o projeto a esta Comissão para o 1 0 turno de
deliberação conclusiva, conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade referida vem prestando importantes serviços voltados para a

recuperação dos portadores do mal de Hansen e sua inserção na sociedade.
Para isso, proporciona-lhes tratamento e empreende a educação de seus
familiares, preparando-os para lidar com as dificuldades decorrentes dessa
grave doença.

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

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.463197

no 10 turno, nos termos em que foi apresentado.
Saladas Comissões, 10 de dezembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.
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PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.554/97

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em tela aprova
convênio celebrado entre os Municípios de Chácara e de Juiz de Fora para
modificação de limite territorial.

Publicada, foi a matéria analisada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua jundicidade, constitucional idade e legalidade.
Agora. o projeto vem a esta Comissão temática para ser apreciado quanto
ao mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto vem ao encontro dos interesses das duas comunidades

envolvidas, sobretudo por motivos de natureza histórico-cultural. Ocorre que
a criação do Município de Chácara, desmembrado de Juiz de Fora, implicou
a absorção do Povoado de Filgueiras pelo novo município. Todavia, a
integração daquele povoado ao Município de Chácara não teve o condão de
abalar o forte vínculo econômico e social que continua a existir entre a
comunidade juiz-forana e a de Filgueiras.

Essa é a motivação mais forte que levou as administrações dos municípios
envolvidos a buscar a melhor solução para o impasse, já que os laços
históricos persistem à revelia da lei que cuidou de instituir o Município de
Chácara. Tomou-se prioritário selar, pelo hábil instrumento legal, aquele
vínculo que continuava a unir, fortemente, as duas coletividades.

Com esse intuito, foram iniciadas conversações entre as autoridades dos
municípios em questão, realizaram-se consultas plebiscitárias extra-oficiais e
firmaram-se acordos entre os Chefes dos respectivos Poderes Executivos,
sempre objetivando atender ao interesse comum e superior de agraciar o
povo com a legitimação da sua vontade, claramente expressa na
manutenção dos referidos vínculos sociais e econômicos.

Também os Poderes Legislativos dos Municípios de Chácara e de Juiz de
Fora foram ouvidos. Os Vereadores juiz-foranos, por meio da-Resolução da
Câmara n o 1.092, de 717197, aprovaram o Termo de Acordo. Compromisso e
Responsabilidade firmado pelos respectivos Prefeitos Municipais. Pouco
depois. em 1817197, coube à edilidade do Município de Chácara ratificar o
referido termo.

Finalmente, em 15/7/97. os Prefeitos e os Presidentes das Câmaras dos
municípios envolvidos formalizaram solicitação ao Presidente desta Casa
com vistas á alteração de divisa intermunicipal de que trata o projeto em
análise, de forma a fazer retomar a Juiz de Fora o Povoado de Filgueiras,
que em momento algum, na realidade, deixou de lhe pertencer, por força da
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ligação histórica, social e cultural inquebrantável que continua a unir as
respectivas comunidades.

Diante do exposto, não se encontrando óbice quanto ao mérito da
proposição, resta a esta Casa Legislativa tão-somente acatar o acordo
firmado entre as autoridades municipais, legítimas representantes de sua
gente.

Conclusão
Com respaldo na fundamentação apresentada, opinamos pela aprovação

do Projeto de Resolução n° 1.554197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1997.
José M
ilitão, Presidente - José Braga, relator - Sebastião Helvécio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.415197
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, a proposição em epígrafe tem por

intenção requerer ao Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A. - BDMG - cópia do contrato assinado com a Prefeitura Municipal
de Martinho Campos para utilização dos recursos do Projeto SOMMA, bem
como os documentos alusivos à liberação da verba para a Prefeitura e as
respectivas prestações de contas.

Publicado em 22111/97, vem o projeto à Mesa para receber parecer, nos
termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em análise insere-se no âmbito da competência privativa do

Poder Legislativo, por força do disposto no art. 62, XXXI, da Constituição do
Estado, que lhe confere a prerrogativa de fiscalizar as ações do Poder
Executivo.

A primeira vista, o assunto em questão parece restringir-se à esfera
municipal, mas não é assim. O Programa de Saneamento Ambiental,
Organização e Modernização dos Municípios - Projeto SOMMA - é realizado
com recursos originários de operação de crédito externo, a ser celebrado
entre o Estado de Minas Gerais e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD -, ao qual se acrescenta contrapartida do Tesouro
do Estado.

Havendo participação de capital estadual, a informação solicitada não
qualifica ingerência de poder nem ofensa à autonomia local.

Especificamente quanto ao pedido de informação sobre a prestação de
contas, a Lei n° 11.085, de 3014193, que cria o Fundo SOMMA, disciplina
que, para sua implantação, os demonstrativos financeiros, bem como os
créditos de prestação de contas do Fundo obedecerão ao disposto na Lei
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Federal n° 4.320. de 17/3/64. e às normas do Tribunal de Contas.
Por tal razão, optamos por apresentar substitutivo ao final do parecer, para

melhor direcionar o requerimento e conferir maior clareza ao seu conteúdo,
mas afirmamos que as informações requeridas constituem importante
subsídio à atuação fiscalizadora desta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.415197 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja solicitado ao Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
S.A. - BDMG -, o envio a esta Casa da cópia do contrato assinado entre esse
Banco e a Prefeitura Municipal de Martinho Campos, para utilização dos
recursos do Projeto SOMMA. bem como cópia das parcelas já liberadas
dessa linha de financiamento.

Requer, ainda, seja enviado oficio ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, solicitando o envio a esta Casa das prestações de contas do
município referentes às parcelas do financiamento do Projeto SOMMA
recebidas por ele.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de dezembro de 1997.
Francisco Ramalho, Presidente - Elmo Braz, relator - Geraldo Rezende -

Ivo José - Maria Olivia - Dilzon Meio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou. em 9/12197. as seguintes comunicações:
Do Deputado Roberto Amaral, dando ciência do falecimento da Sra.

Geralda Abreu Reis de Carvalho, ocorrido em 2/12197. em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marco Régis, dando ciência do falecimento do Sr. Marco
José Diniz, ocorrido em 29111197, em Esmeraldas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciência do falecimento do
Sr. Marçal Etienne Arreguy, ocorrido em 3112197. em Pouso Alegre. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 332a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/12/97
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: P Fase (Expediente): Ata
- 2a Fase (Grande Expediente): - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n°s 1.571 e 1.572197 - Requerimentos n°s 2.434 e 2.435/97 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Paulo Sctiettino (2), Péncies
Ferreira e Roberto Amaral - Questão de ordem: chamada para recomposição
de "quorum"; inexistência de quorum" para continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio - Mana Olivia - Adeimo
Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Hannas - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças
- Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen
- Miguel Barbosa - Miguel Martini - Oiinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Schettino - Péncles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 114h15min, a lista de

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

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Alberto Pinto Coelho. 2°-Secretário 'ad hoc", procede à
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leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.571197

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Varginha o imóvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Varginha o imóvel localizado na periferia da cidade. na Av. dos Imigrantes,
com as seguintes confrontações: pelos fundos. com a Rua Mana José de
Freitas Peloso; pela direita, com a Estrada Municipal de Varginha e, pela
esquerda, com a Rua Antenor José de Carvalho, constituído por terreno de
4.00 (quatro) alqueires mineiros de área. registrado sob o n° 3.583, às fis.
178V a 179V. livro 20, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Vargintia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à
implantação do Centro de Tratamento e Recuperação de Alcoólatras,
Toxicômanos e Doentes Mentais de Varginha, utilizando-se as instalações
existentes do Educandário Olegário Maciel e promovendo-se as reformas e
as ampliações necessárias.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3
(três) anos contados da data da publicação desta lei. o Município de
Varginha não lhe der a destinação prevista no parágrafo único do artigo
anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Reuniões, de de 1997,
Dilzon Meio
Justificação: Visa este projeto à doação à Prefeitura Municipal de Varginha

de imovel que já lhe pertenceu.
Atualmente, ali funciona o Educandário Otegário Maciel. Localizado na

periferia da cidade, o imóvel possui toda a infra-estrutura urbana (água
tratada, rede de esgoto, energia elétrica, fácil acesso por asfalto) e tem área
total de terreno de 8 alqueires mineiros, ou, aproximadamente, 193.600m.
Metade de sua área pertence ao Município de Varginha, e a outra metade,
ao Estado de Minas Gerais, por doação do próprio município em 1953.

Esta proposição visa a autorizar o Governo do Estado a promover a
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doação da parte anteriormente recebida do Município de Varginha, a fim de
que o terreno possa ser utilizado para a implantação do tão sonhado Centro
de Tratamento e Recuperação de Alcoólatras, Toxicômanos e Doentes
Mentais de Varginha.

Diante do exposto, esperamos o apoio incondicional dos nobres pares
desta Casa para a aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.572197
Altera a Lei n° 12.422, de 27 de dezembro de 1996, que autoriza o Poder

Executivo a realizar operação de crédito com a União para o fim que
menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A taxa de juros a ser aplicada na contratação de operação de

crédito junto à União para refinanciamento da dívida pública do Estado e no
financiamento com a União e o Banco Central do Brasil, de que trata a Lei n°
12.422, de 27 de dezembro de 1996, poderá ser de até 7.5% a.a. (sete e
meio por cento ao ano).

§ 1° - O pagamento antecipado de 20% (vinte por cento) do valor do
refinanciamento de que trata a lei referida no caput' deste artigo passa a ser
de até 20% (vinte por cento).

§ 20 - Na contratação da operação de crédito autorizada no art. 10 a que se
refere a lei citada neste artigo, o Poder Executivo destinará parte dos
recursos provenientes dessa operação à capitalização do BEMGE, ao
atendimento dos encargos com os benefícios da Aposentadoria Móvel
Vitalícia - AMV - e das provisões para créditos de liqüidação duvidosa, bem
como à aquisição pelo Estado de outros ativos do Banco.

§ 30 - O produto das alienações de que tratam o art. 2° e o § 1 0 do art. 30
da lei a que se refere o caput" deste artigo poderá ser destinado ao
pagamento do fim proposto no § 1 0 deste artigo e à execução dos programas
previstos na lei do orçamento anual.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: O objetivo do presente projeto de lei é a adequação da Lei n°

12.422. de 27/12196, à evolução das negociações mantidas entre o Estado
de Minas Gerais e o Governo Federal quanto ao refinanciamento em 30 anos
da dívida fundada do Estado e ao saneamento do seu sistema financeiro.

A referida lei prevê, entre outras condições, a amortização antecipada de
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20% do saldo refinanciado, mediante a constituição de conta gráfica, junto
ao Tesouro Nacional, que será materializada pela adição de ativos
privatizáveis relacionados pelo Estado, com alienações autorizadas pela
mencionada lei. Ocorre que, pela evolução das negociações, foi admitida,
pelo Governo Federal, a constituição de ativos em valor interior aos 20%
inicialmente previstos - caso já contemplado na negociação do Governo
Federal com o Estado do Rio de Janeiro -, condição também estendida ao
Estado de Minas Gerais. A redução do percentual de amortização antecipada
pela conta gráfica pode dar-se em um intervalo entre 10% e 20% de ativos
privatizéveis, com variação da taxa de juros do financiamento entre 6% e
7.5% a.a. A outra alteração proposta em relação ao art. 10 visa apenas a
explicitar a inclusão do BEMGE no rol das instituições de operações de
crédito previstas neste artigo.

Dessa forma, este projeto de lei se destina à adaptação às novas
condições decorrentes da finalização das negociações.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.434197. do Deputado Raul Lima Neto e outros, solicitando seja

formulada moção de repúdio ao Projeto de Lei n° 20191. de autoria dos
Deputados Federais Eduardo Jorge e Sandra Starling, o qual dispõe sobre a
legalização do aborto no Pais. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.435197, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja formulada
moção de apoio ao Presidente da República em vista do bom desempenho
das retransmissoras educativas no interior do País, incentivado por seu
Governo. (- À Comissão de Educação.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Paulo

Schettino (2), Péncles Ferreira e Roberto Amaral.
Questão de Ordem

O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar,
de plano, a inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos. Solicito
o encerramento da reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na
pauta, a Presidência vai determinar que seja feita a chamada para
recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados. Portanto, não

há quorum" para o prosseguimento dos nossos trabalhos.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, para a extraordinária
de amanhã, dia 11, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para
a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 45197
Comissão Especial

Relatório
De autoria de 113 dos membros da Assembléia, tendo como primeiro

signatário o Deputado Durval Ângelo, a Proposta de Emenda à Constituição
n° 45197 altera os arts. 96, 106 e 109 da Constituição do Estado, bem como
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do
mesmo Diploma Legal.

Publicada no"Diário do Legislativo" de 2719197, a proposta permaneceu
em poder da Mesa pelo prazo de três dias, para receber emenda, em
conformidade com o disposto no art. 209 do Regimento Interno.

Em seguida, foi a matéria encaminhada a esta Comissão Especial para
receber parecer, nos termos do art. 210 do mesmo Regimento.

Fundamentação
A proposta em tela tem por objetivo extinguir o Tribunal de Justiça Militar,

transferindo para o Tribunal de Justiça as competências institucionais que
tocam àquele órgão do Poder Judiciário. Passemos ao exame da questão.

O art. 25 da Constituição da República estabelece que os Estados se
organizam e se regem pelas Constituições e pelas leis que adotarem,
observados os princípios emanados da Carta Federal. No que conceme
especificamente à organização da justiça, o art. 125 atribui tal competência
aos Estados membros, observados os princípios estabelecidos na Lei Maior.
Por seu turno, o art. 96, inciso II, atribui o poder de iniciativa legislativa ao
Tribunal de Justiça em matéria referente a criação ou extinção de tribunais
inferiores, bem como a afteração da organização e da divisão judiciárias.

Sob o prisma jurídico-constitucional, a matéria versada na proposição em
exame suscita o seguinte questionamento: a regra contida no art. 96, II, que
institui a reserva de iniciativa ao Tribunal de Justiça no que respeita à
matéria de organização judiciária, se restringe ao processo legislativo
ordinário ou sujeita também o constituinte estadual? A resposta a tal
indagação há de ser a de que a Assembléia Legislativa, no uso dos poderes
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constituintes que lhe foram outorgados pela Constituição Federal. não se
sujeita às limitações que esta estabelece para o Poder Legislativo ordinário,
assistindo-lhe, pois. a faculdade de dispor sobre a organização dos poderes
públicos no âmbito estadual, inclusive sobre a estruturação do Poder
Judiciário. Não há que se falar, portanto, em usurpação de faixa de poder do
Judiciário, usando-se o argumento de que este goza de iniciativa privativa no
que se refere à organização da justiça estadual. Tal prerrogativa prevalece
somente em face de alterações operadas na legislação ordinária. Na
hipótese de modificação a ser efetuada em preceito constitucional, não tem
lugar a iniciativa privativa do Judiciário, até porque a prerrogativa de
instaurar o processo de produção normativa em nível constitucional é
privativa do poder constituinte estadual. Este, no exercício da tarefa que lhe
foi confiada pelo constituinte federal, consistente na estruturação dos
poderes públicos estaduais, somente está jungido aos princípios emanados
da Constituição da República, não se sujeitando, pois, à limitação da reserva
de iniciativa, a qual, longe de ser um princípio fundamental, configura tão-
somente regra que preside o processo legislativo ordinário.

Com efeito, a norma constitucional configura uma opção política do
legislador constituinte traduzida em preceito jurídico, opção essa que, para
ser viabilizada juridicamente, demanda "quorum" qualificado, daí a
supremacia do preceito constitucional em relação à lei ordinária. E
precisamente por essa razão que a exigência da proposta de iniciativa do
Judiciário para a edição de normas jurídicas referentes à estrutura orgânica
daquele Poder só é vinculativa e obrigatória para o legislador ordinário, não
representando óbice para a edição de norma de "status" constitucional.

A prevalecer o entendimento contrário, vale dizer, a aceitação da tese de
que a norma que consigna a reserva de iniciativa vincula o poder
constituinte, matérias como a organização administrativa, o orçamento, os
serviços públicos e o regime jurídico dos servidores constituiriam um
conjunto temático intangível. insuscetível. pois. de alteração por proposta do
legislador constituinte, porquanto são matérias de iniciativa privativa do
Executivo. Tal entendimento constitui, a toda evidência, um disparate
jurídico.

Superada a discussão jurídico-constitucional, impõem-se observações
pertinentes ao mérito da proposta. A esse respeito, cumpre consignar que a
sociedade civil não mais aceita o fato de que militares tenham um foro
especial para julgá-los, sobretudo quando incorrem em infrações que
atingem os bens jurídicos mais caros da sociedade. como a liberdade, a vida
e a integridade física dos cidadãos. Práticas delituosas ofensivas desses
valores são perpetradas a todo momento por militares, rendendo ensejo à
atuação do Tribunal de Justiça Militar, quando deveriam ser processadas e
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julgadas pela justiça comum, o que afastaria qualquer possibilidade de
decisões corporativiStas.

Na verdade, a existência de foro especial para o julgamento de militares
melhor quadrada a um regime militar, nunca a um regime democrático como
o nosso.

Portanto, a subsistência do Tribunal de Justiça Militar nos dias atuais
afigura-se como uma excrescência jurídica, totalmente extemporânea e
improcedente, razão por que tal Tribunal há de ser decretado extinto.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 45197 na forma original.
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 1997.
Roberto Amaral, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Leonídio

Bouças - Ailton Vilela - João Leite - Wilson Trõpia - Ajalmar Silva - Arnaldo
Penna.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.099197
Comissão de Saúde

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

epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Dr. Carlos Dayrell França ao
centro de saúde situado no Município de Elói Mendes.

Foi a proposição examinada preliminarmente, conforme preceitua o
Regimento Interno, pela Comissão de Constituição e Justiça, que se
manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
apresentada.

Agora. cumpre a este órgão colegiado emitir parecer sobre a matéria, para
deliberação conclusiva, atendo-se ao mérito.

Fundamentação
Conforme consta na justificação do projeto. o Dr. Carlos Dayrell França

notabilizou-se pela dedicação e pelo espírito humanitário com que exerceu
várias atividades públicas em favor do desenvolvimento socioeconômico, da
saúde e do ensino em Elói Mendes.

De fato, esse cidadão, falecido em 1983, foi o idealizador e Diretor do
Hospital Nossa Senhora da Piedade de Elói Mendes; atuou na política, como
Prefeito Municipal da localidade por dois mandatos; foi professor no Ginásio
São Luiz Gonzaga e ocupou o cargo de Inspetor Federal de Ensino.

Reconhecemos, assim, a oportunidade de se prestar justa homenagem a
essa figura, tomando emprestado seu nome para denominar o centro de
saúde do município.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.099197
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no 10 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1997.
Jorge 1-lannas, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.249197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores
de Cardosos, com sede no Município de Urucânia.

Nos termos regimentais. à Comissão de Constituição e Justiça coube
proceder ao exame preliminar da proposição, cujo parecer concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma em que foi
apresentada.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar conclusivamente a
matéria, atendo-se ao mérito.

Fundamentação
A Associação dos Moradores de Cardosos é uma sociedade civil sem fins

lucrativos. Criada em 1990. no Município de Urucánia, tem por objetivo - nos
termos do seu estatuto - mobilizar a população para uma atuação conjunta
visando solucionar os problemas que envolvem a comunidade local, bem
corno promover eventos socioculturais.

E evidente, pois, que a entidade faz jus ao recebimento do titulo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.249197

no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1997.
Wilson Trópia. relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.301/97
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em epigrafe. do Deputado Geraldo Rezende, cria o

Programa Estadual de Financiamento ao Educando - PROEFE.
Após publicada, a proposição foi encaminhada para exame preliminar à

Comissão de Constituição e Justiça, que não identificou impedimento a sua
tramitação.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
A proposição em análise parece-nos vir ao encontro de uma necessidade

social de relevância indiscutível. Em nosso Estado, a oferta de vagas na



rede pública de ensino, nos níveis médio e superior, é um problema
gravíssimo. No nível médio, por exemplo, apenas 15% da população na
faixa etária correspondente são atendidos pela escola pública.

Um programa público de oferta de financiamento para que nossos jovens
possam fazer frente às despesas com a educação em escola mantida pela
iniciativa privada - e por isso mesmo paga - ou com o material escolar
exigido por esses níveis de ensino é solução inteligente, que foge aos
esquemas patemalistas usuais. O investimento realizado retomará, uma vez
concluídos os estudos e conseguida a profissionalização desejada pelo
egresso da escola média ou superior.

Contudo, para aperfeiçoamento técnico do texto da proposição, propomos-
lhe duas emendas.

Conclusão
Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.301/97

com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas a seguir.
EMENDA N°1

Suprima-se o art. 31.
EMENDA N°2

Suprima-se o art. 60, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente e relator - Anderson Adauto - Maria José

Haueisen.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.372197

Comissão de Educação, Cultura. Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em epígrafe tem
por escopo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Unificada e Plena
n° 245, com sede no Município de Lagoa Santa.

Nos termos regimentais. foi a matéria examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar conclusivamente a
proposição. em conformidade com o que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
Fundada em junho de 1991. a Loja Maçônica em referência é sociedade

civil, apartidária, com personalidade jurídica própria e sem fins lucrativos.
De acordo com o art. 2° do seu estatuto. tem por objetivo alcançar a "auto-

realização do homem, através do desenvolvimento de sua consciência
teórico-moral".

Diante desses esclarecimentos, entendemos ser justa e oportuna a
intenção de se lhe outorgar titulo declaratóno de utilidade pública.
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Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.372/97
no 1 0 turno, com a Emenda n o i, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.406197
Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 1.406/97 objetiva

declarar de utilidade pública a Fundação Museu do Zebu Edilson Lamartine
Mendes, com sede no Município de Uberaba.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que se manifestou por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma proposta.

Agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Fundação vem cumprindo o objetivo proposto em seu estatuto, que é

pesquisar, expor e divulgar a história e a cultura relativas à pecuária zebuína
regional e nacional.

Em virtude do sério trabalho realizado pela entidade, consideramos
oportuna e relevante a iniciativa de declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.406197 no 1 0 turno.
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1997.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 1 11 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.450197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em tela tem por

escopo alterar o art. 2 0 da Lei n° 11.488, de 13/6/94, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Ervália.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e Justiça
apreciar preliminarmente a matéria, cujo parecer concluiu por sua
juridicidade. constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre a este órgão colegiado
examinar o projeto quanto à possível repercussão financeira.

Fundamentação
Por intermédio da Lei n° 11.488, de 1994, este Legislativo autorizou o

Poder Executivo a doar ao Município de Ervália terreno urbano com área de
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2.550m2. a fim de que nele se construísse uma unidade escolar municipal.

De acordo com o art. 20 da mesma lei, o imóvel sena revertido ao
patrimônio do Estado se, no prazo de três anos contados da data de
publicação dessa lei, não lhe fosse dada a destinação prevista.

No entanto, em face da morosidade no trâmite do processo de doação e,
por outro lado, da crescente demanda de novos alunos, a administração
municipal houve por bem, sem demora, adquirir outro terreno e ali construir
uma escola para que não ocorresse prejuízo na oferta de ensino.

Agora, o poder público, na pessoa do Prefeito, tenciona construir, no
imóvel que fora doado, a sede da Secretaria Municipal de Educação, razão
pela qual houve a necessidade de a Comissão de Constituição de Justiça
inovar o texto da proposição original, dando nova destinação ao bem,
conforme consta no parágrafo único do art. 1 0 do substitutivo por ela
apresentado.

Todavia, cumpre-nos ressaltar que o objetivo do projeto foi apenas o de se
estender o prazo de cumprimento da destinação do imóvel de três para cinco
anos, propósito esse mantido pelo substitutivo e com o qual estamos
acordes.

No concernente ao aspecto financeiro da proposição. cumpre-nos ressaltar
que as alterações nela consubstanciadas ou mesmo no Substitutivo n° 1.
incidentes sobre a Lei n° 11.488, devido a suas naturezas, em nada afetarão
os cofres do Tesouro Estadual.

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

1.450197 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga. relator - Roberto Amaral - Durval

Angelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.457/97

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

O projeto de lei em exame, da Deputada Elbe Brandão, objetiva instituir o
Dia Estadual de Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida.

A matéria, que tramita em regime de urgência, recebeu da Comissão de
Constituição e Justiça parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer. em conformidade com o
que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
0 direito à cidadania é, antes de tudo, o direito à vida em seu conceito
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mais ampto.Esta é a filosofia do legislador ao instituir o Dia Estadual de Ação
da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, que representa um grande passo
para a construção de uma sociedade democratica, justa e solidária.

Em termos mais estritos, são definidos, no art. 1 0 do projeto, programas de
combate à fome, visando a dar urgente solução à grave questão das pessoas
pobres. ameaçadas de se deslocar para o campo dramático da indigência
absoluta.

A data escolhida para as comemorações homenageia o sociólogo mineiro
Betinho, em reconhecimento ao seu trabalho em prol dos menos
favorecidos.

Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. 1 0 do projeto,
visando a definir o dia exato da comemoração.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.457197 no 1 0 turno, com a Emenda n°1. apresentada a seguir.
EMENDA N° 1

Suprima-se, no art. 1, a expressão "primeiro fim de semana subseqüente
ao".

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1997.
João Batista de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.462197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em análise

dispõe sobre a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, de que trata a Lei
Federal n° 9.424, de 24112196.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 18110197, a matéria veio a esta
Comissão para. nos termos regimentais, ser apreciada quanto aos aspectos
de jundicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A Emenda n° 14 à Constituição Federal, de 1219196. definiu o papel de

cada entidade federativa nas questões relativas ao ensino e priorizou a
universalização do ensino fundamental no País. Estabeleceu que, no decênio
de 1997 a 2007, os Estados. o Distrito Federal e os municipios destinarão,
dos 25% da arrecadação de impostos já vinculados ao ensino pelo art. 212
da Carta Maior. 60% à manutenção e ao desenvolvimento do ensino
fundamental. Para assegurar a distribuição de responsabilidades e recursos

'	constitucionalmente fixada e reduzir as disparidades dos gastos públicos por
aluno nos diferentes Estados e municípios, a emenda previu a criação do

o	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
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Valorização do Magistério no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal.

Para a estruturação do Fundo, a Emenda n° 14 estabeleceu regras
mínimas, remetendo à lei ordinária a tarefa de minudenciar a disciplina do
tema, sem explicitar que a elaboração da lei de regência do Fundo deveria
dar-se no nível federal. Entretanto, a interpretação sistemática do Texto
Maior conduz inexoravelmente a esse entendimento. Basta atentar para a
forma de seu funcionamento, que se perceberá que o Fundo em questão não
constitui um simples ente estadual, mas uma entidade contábil nacional
cujas totalizações de valores são feitas por Estado. No sistema constitucional
vigente, as matérias de interesse nacional são disciplinadas de modo
uniforme para todo o País pelo Legislativo Federal. Assim, em 24112196, foi
editada a Lei Federal n° 9.424, regulando a organização e o funcionamento
do Fundo de forma cogente para todas as entidades federadas.

O exame conjunto da Constituição da República e da citada lei federal
leva-nos a concluir que, independentemente da existência de lei estadual
nesse sentido, a partir de 1 1/1198, terão início as atividades do Fundo em
todos os Estados e no Distrito Federal. A edição de lei estadual seria
necessária, apenas, se se quisesse antecipar a instalação do Fundo, o que,
em Minas, não foi feito.

Ademais, de acordo com a lei federal, previamente à implantação do
Fundo e no máximo até 3116197, o Estado deveria ter criado o conselho de
acompanhamento e controle social do Fundo e instituído plano de carreira e
remuneração do magistério de acordo com as diretrizes fixadas no art. 9 0 do
mesmo diploma federal. Em Minas, tais providências não foram tomadas.

Nesse contexto é que foi apresentado o projeto de lei que ora nos incumbe
apreciar.

O art. 1 0 pretende instalar o Fundo no Estado, a partir de 1 0/1/98. Como
expusemos anteriormente, a lei federal já o faz; neste ponto, falta ao projeto
a inovação essencial à caracterização das leis.

O art. 20 , incisos l e II, altera os prazos estabelecidos na lei federal para a
implantação do plano de carreira do magistério e a instituição do conselho
estadual já citados. O projeto esbarra nas limitações da lei estadual, que não
pode modificar a federal.

O inciso III do art. 20 determina ao Estado o cumprimento da lei federal.
Temos a ponderar, entretanto, que, uma vez editada em conformidade com
o disposto na Carta Maior, a lei federal se impõe por si mesma, sem
necessidade de reiteração dos seus comandos pela lei estadual. A eventual
inobservância da lei federal, como ocorre na espécie, abrirá ensejo à punição
dos responsáveis, não à edição de lei estadual reiterativa das normas
federais.

0 art. 30 dispõe sobre o funcionamento do Fundo. Como explicamos, tal
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competência foi outorgada ao legislador federal.
O art. 4 0 do projeto, parece-nos. confunde o valor minimo anual nacional

por aluno, de que trata o art. 60 da Lei Federal n° 9.424. com o valor anual
estadual por aluno. A nosso ver, tal equivoco comprometeu
irremediavelmente o conteúdo do dispositivo.

O art. 50 estabelece valores a serem acrescidos ao valor estadual por
aluno diferenciado por nível de ensino e por tipo de estabelecimento. Não foi
explicitado o responsável pelo aporte desses valores. Considerando que a lei
ordinária estadual somente pode estabelecer comandos válidos para o
Estado, é forçoso concluir que a nova obrigação criada foi endereçada ao
Governo Estadual. Como quer que seja, não é dada ao parlamentar a
iniciativa de leis que aumentem a despesa do Poder Executivo. Mesmo a
sanção do Governador do Estado, no caso, não supriria o vício de iniciativa,
segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O art. 60,
equivocadamente numerado no projeto como um segundo art. 5°, contraria a
lei federal ao prever conselhos regionais e não apenas estadual e
municipais.

O art. 70, equivocadamente numerado como art. 6 0 no projeto, pretende
obrigar os municípios a manter na direção das escolas municipalizadas o
servidor nomeado pelo Estado. Não obstante aplaudirmos a preocupação de
cunho social que inspirou a redação do dispositivo, temos a ressaltar que
está sendo fenda a autonomia constitucionalmente garantida aos municípios
para regular e gerir os seus serviços administrativos. Cabe acrescentar que o
Projeto de Lei n° 1.137/97, do Deputado José Bonifácio, trata da questão e o
faz, a nosso juízo, de modo satisfatório, ao prever que, para efeito de
apostilamento. as Diretoras de escolas estaduais terão direito ao cômputo
integral do mandato interrompido em decorrência da municipalização.

O art. 80 . indicado, por equívoco, como art. 7°, estatui que a
municipalização do ensino só poderá ser feita após o atendimento de todos
os requisitos previstos na lei federal. Parece-nos necessário fazer algumas
distinções. Uma vez que o censo escolar será realizado pelo Ministério da
Educação e do Desporto, não é possível vincular a muniopalização do
ensino ao fornecimento de informações a serem solicitadas por ocasião
desse censo. Outrossim, não nos parece razoável a vinculação da
municipalização ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição
Federal. Ao contrário, entendemos que a municipalização e o acerto dos
gastos públicos com o ensino hão de ser feitos co rico mitantemente. Assim,
propomos que se condicione a vinculação em referência apenas à
implantação dos conselhos e do plano de carreira do magistério.

O art. 90 , indicado no projeto como art. 80 . fere a autonomia municipal ao
ordenar ao município optante pela municipalização que transfira para o
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Estado a responsabilidade pela manutenção do ensino de 2 0 grau. Tal
providência pode apenas ser facultada aos municípios.

Para adequarmos a proposição sob exame ao entendimento que
acabamos de expor, propomos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1.
Entretanto, julgamos necessário avançar na disciplina dos assuntos
referentes à implantação do Fundo no Estado já no substitutivo. Assim,
propomos a instituição do conselho estadual de gerenciamento do Fundo,
especificando a sua composição. E certo que, por se tratar de órgão da
estrutura do Executivo, tal iniciativa deveria partir do Governador do Estado,
de acordo com o disposto no art. 66, II. da Constituição mineira. Entretanto,
uma vez que a instituição do conselho não acarretará aumento de despesa,
a sanção suprirá o vicio original, de acordo com o entendimento da Suprema
Corte, que devemos acatar para interpretar corretamente o § 2 0 do art. 70 da
Carta mineira. Outrossim, queremos tratar, ainda, da diferenciação dos
valores anuais por aluno em Minas, por nível de ensino e tipo de
estabelecimento, conforme determina o § 2 0 do art. 20 da Lei Federal n°
9.424. Não se trata de aumentar o valor obtido da divisão do total da receita
do Fundo no Estado pelo número de alunos matriculados na ia à 8a série,
mas de modificar a sistemática dessa divisão, considerando cada aluno
diferenciadamente, pois é diferente o custo real de cada um. E preciso
verificar se se trata de aluno da escola rural, de estabelecimento de ensino
especial, de ia à 4a ou da 5 à 8a série.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.462197 na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1 0 - Fica instituído o Conselho Estadual de Acompanhamento e

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata a Lei Federal n°
9.424, de 24 de dezembro de 1996.

§ 1 0 - O Conselho tem a seguinte composição:
- 1 (um) representante do Poder Executivo Estadual, indicado pelo

Governador do Estado;
II - 1 (um) representante dos Poderes Executivos Municipais, indicado pela

Federação Estadual de Municípios - FEMAN -;
111 - 1 (um) representante do Conselho Estadual de Educação, por ele
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indicado;

IV - 1 (um) representante dos pais de alunos das escolas públicas de
ensino fundamental indicado pelas entidades representativas:

V - 1 (um) representante dos professores do ensino fundamental público do
Estado, indicado pelo Sindicado único dos Trabalhadores da Educação -
SIND-UTE -;

VI - 1 (um) representante da seccional da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação - UNDIME -. por ela indicado;

VII - 1 (um) representante da seccional da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação - CNTE -, por ela indicado;

VIII - 1 (um) representante da delegacia regional do Ministério da
Educação e do Desporto, por ela indicado.

§ 2° - Compete ao Conselho, além do acompanhamento e do controle da
repartição, da transferência e da aplicação dos recursos do Fundo, a
supervisão do censo escolar anual.

§ 30 - Os membros do Conselho serão nomeados pelo Governador do
Estado para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.

§ 41 - Fica vedada a criação de estrutura administrativa para o Conselho.
bem como a remuneração de seus membros.

§ 50 - Caberá à Secretaria de Estado da Educação prover as condições
para o funcionamento do Conselho.

Art. 20 - O valor anual por aluno no Estado será obtido mediante a divisão
do montante dos recursos destinados ao Fundo pelo número de alunos
matriculados na 1 a à 81 sénes das redes de ensino estadual e municipal,
considerada a seguinte ponderação:

- o aluno da ia à 4a série terá peso 1 (um):
II - o aluno da Sa à 8a série terá peso 1,1 (um virgula um):
III - o aluno de escola rural ou de escola especializada terá peso 1,3 (um

vírgula três).
Art. 30 - A municipalização do ensino fundamental fica condicionada à

implantação, no âmbito do Estado e do município optante, do conselho de
acompanhamento e controle social, bem como do plano de carreira e de
remuneração do magistério referidos na Lei Federal n° 9.424, de 24 de
dezembro de 1996.

Art. 40 - E facultado ao município optante pela municipalização do ensino
fundamental transferir da rede pública municipal para a rede pública estadual
alunos do 20 grau em número máximo equivalente ao número de alunos do
ensino fundamental transferidos para a rede municipal.

Art. 50 - O ensino técnico-profissionalizante é de responsabilidade do
Estado, que criará uma nova turma a cada comprovação de demanda
mediante matricula de 25 alunos.
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Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio,Presidente - Gilmar Machado,relator - Sebastião Costa -

João Batista de Oliveira - Antônio Júlio - Ermano Batista - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.512197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

No uso da atribuição conferida pelo art. 65 da Carta mineira, o Governador
do Estado encaminhou a este Legislativo, para exame e deliberação, por via
da Mensagem n° 229197, o projeto de lei em epígrafe, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Centralina.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, após haver
sido publicada, foi a proposição distribuída a esta Comissão para que
proceda ao exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constituí-se de um terreno urbano com

630m2 e benfeitoria, correspondente a um prédio de alvenaria com
448,18m2 de área construída.

Conforme esclarece o Chefe do Executivo Estadual, o referido terreno foi
incorporado ao patrimônio do Estado por doação do Município de Centralina,
para que nele se construísse um posto de saúde. Executada a obra, hoje a
unidade de saúde conta com 23 consultórios e demais dependências, em
regular funcionamento.

Ocorre que a municipalidade deseja reaver o imóvel para que possa
reassumir o papel de prestadora de serviços de assistência à saúde pública,
intenção com que a Secretaria de Estado da Saúde, à qual está afeto o
imóvel, está de pleno acordo.

A pretendida transferência de domínio diz respeito a um bem público, e,
como tal, a sua concretização está sujeita ao exame e à deliberação do
Poder Legislativo e à sanção do Chefe do Executivo. Isso é o que se
depreende do art. 61. inciso XIV. da Constituição do Estado.

A medida proposta está subordinada, ainda, a regras contidas na Lei
Federal n° 8.666, de 2116193. modificadas pela Lei n° 8.883. de 816194. que
institui normas para licitações e contratos da administração pública no
âmbito das esferas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios.

Reportando-nos ao "caput" do art. 17 da Lei Federal n° 8.666, verificamos
haver a exigência de interesse público devidamente justificado para a
alienação de bens da administração pública, norma essa devidamente
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cumprida, conforme foi explanado neste parecer.

No entanto, cumpre-nos apresentar emenda ao projeto. tendo em vista que
esse mesmo artigo, no § 40 , estabelece que, no instrumento de doação com
encargo, constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu
cumprimento e a clausula de reversão, sob pena de nulidade do ato. A
formalização da emenda far-se-á na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela jundicidade. pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.512197 com a Emenda n° 1. a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo, renumerando-se os

subseqüentes:
'Art ..... - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de 3 (três) anos a contar do ato de lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.'.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüinio. Presidente - Antônio Júlio, relator - Gilmar Machado -

Sebastião Costa - Arnaldo Penna,
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.512197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 229197, o Governador do Estado encaminhou a
este Legislativo, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.512/97, que autoriza
o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de
Centralina.

Nos termos regimentais, a proposição foi examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituicão e Justiça. que concluiu por sua jundicidade,
constitucional idade e legalidade com a Emenda n° 1. que acrescenta ao
texto cláusula reversiva, atendendo a exigência legal.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto. cumpre .a este órgão
colegiado apreciá-lo quanto à repercussão financeira, de acordo com o
disposto no art. 102. Vil. 'd'. do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme relata o autor da proposição. o terreno urbano situado na Rua

dos Gomes, 69. no Município de Centralina, foi doado ao Estado a fim de
que ali o donatário construísse um posto de saúde.

Já estando em funcionamento no local 23 consultórios e demais
dependências próprias de uma unidade de saúde. a municipalidade pleiteia
agora o retomo do imovel, constituído de terreno e benfeitorias. ao seu



566
patrimônio, para que, assumindo a administração do serviço médico, possa
oferecer melhor assistência à população local.

Releva ressaltar que a Secretaria da Saúde, órgão a que está afeto o
imóvel, manifestou-se favoravelmente à doação, pois ela vai ao encontro da
política adotada pelo Estado de se municipalizarem as ações na área de
saúde.

No tocante à repercussão financeira decorrente da aprovação da medida
proposta, convém salientar que ela não acarretará qualquer despesa ao
erário do Estado, porquanto, devido à natureza da forma de alienação do
imóvel, não se imputa à parte obrigação de cunho pecuniário.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ri 0 1.512197

no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - José Braga - Durval

Angelo.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 36/97
Comissão Especial

Relatório
De autoria de mais de 113 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo

como primeiro signatário o Deputado José Bonifácio, a proposição em
exame altera a redação do art. 134 da Constituição do Estado, para incluir o
Secretário de Estado da Justiça como membro do Conselho de Defesa
Social.

Aprovada em 1° turno, na forma original e esgotado o prazo
regimentalmente previsto sem que lhe tenham sido apresentadas emendas,
a proposição vem a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 212 do Regimento Interno.

Fundamentação
Compete à Secretaria de Estado da Justiça, entre outras atribuições,

planejar e normatizar a execução das penas privativas da liberdade, das
medidas de segurança e das providências para a reinserção social de
apenados e o amparo ao egresso em seu processo de reintegração na
sociedade, bem como planejar e normatizar as atividades de atendimento e
de internação do menor infrator e as relativas à sua reinserção na sociedade,
promovendo o seu desenvolvimento físico, afetivo, psicossocial e intelectual.

Essas duas atribuições, extraídas do art. 40 da Lei ri° 9.516. de 1987, já
ilustram a pertinência da inclusão do Secretário de Estado da Justiça entre
os membros do Conselho de Defesa Social, de que cuida o art. 134 da
Constituição do Estado. A contribuição dessa Pasta para um profícuo
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desempenho do Conselho de Defesa Social. levando ao Governador do
Estado informações cruciais do universo que ela abrange, é inegável. Seja
no tocante à organização penitenciária, seja quanto à assistência ao menor
infrator, é evidente o forte envolvimento da Secretaria com o tema de que
cuida o Conselho de Defesa Social. Observa-se que é maior ainda a relação
de envolvimento entre a Secretaria e o Conselho se atentarmos para a
finalidade daquela Pasta ao promover estudos que conduzem à redução dos
índices de criminalidade e à recuperação de presos para reintegrá-los na
sociedade.

Como vemos, a medida postulada é justa e oportuna. Além disso, a
iniciativa vem sanar a omissão do constituinte mineiro, que não atentou para
a pertinência da inclusão do Secretário de Estado da Justiça entre os
membros do Conselho de Defesa Social.

Todavia, observamos que o nosso apoio à proposição em tela prejudica a
manutenção do inciso V no art. 134 da Carta mineira, o qual inclui como
membro do Conselho um representante da Defensoria Pública, órgão
integrante da estrutura da Secretaria de Estado da Justiça. Desse modo, se
mantivermos tanto o representante da Defensoria Pública como o titular da
Secretaria de Estado da Justiça como membros do Conselho, estaremos
conferindo à Pasta da Justiça tratamento privilegiado, com duplicidade de
representação, em detrimento das demais entidades mencionadas no
referido artigo.

Diante desse fato. apresentamos a Emenda n° 1, que suprime o inciso V do
art. 134 da Constituição Estadual.

Finalmente, considerando os argumentos apresentados e não
vislumbrando impedimento à aprovação da proposta de emenda em exame,
reafirmamos a posição já manifestada por esta Comissão ao opinar sobre a
matéria no 1 0 turno.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 36197 no 2 1 turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N°1

Suprima-se o inciso VI do art. 134 da Constituição do Estado, a que se
refere o art. l, renumerando-se os demais.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1997.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Wilson Trôpia - Adelmo

Carneiro Leão - Durval Ângelo - João Leite - Ajalmar Silva.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.428197

Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia
Relatório

0 Projeto de Lei n° 1.426/97. do Deputado Sebastião Navarro Vieira, visa



instituir o Dia Estadual do Inspet
no dia 13 de setembro.

Aprovado o projeto no 1 0 tui
Comissão emitir parecer sobre a
disposições regimentais.

original, cabe a esta
em cumprimento das

Fundamentação
Nada mais conveniente e oportuno do que a homenagem que se propõe ao

Inspetor Escolar, instituindo o seu dia comemorativo. Ele é profissional
digno, que presta relevantes serviços para assegurar o bom funcionamento
da educação.

Justa e pertinente a escolha do dia 13 de setembro, data de nascimento do
eminente homem público Eduardo Levindo Coelho. que em toda sua vida se
destacou pela determinação e pelo espírito público na defesa dos interesses
dos mineiros, especialmente quando, Secretário da Educação, fixou em 790
o número de cargos destinados aos Inspetores Escolares, consolidando,
assim, a posição ocupada pela categoria na estrutura funcional.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.428197

no 20 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1997.
Gilmar Machado, relator.
PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO

PROJETO DE LEI N° 1.223/97
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
(Nos Termos do § 1 0 do Art. 138 do Regimento Interno)

Relatório
A proposição em comento, do Deputado Gilmar Machado, objetiva

regulamentar o art. 197 da Constituição do Estado, no que se refere à
descentralização do ensino.

No 1 1 turno, a proposição recebeu uma emenda apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça e cinco, oriundas da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Enviada a proposição ao Plenário, foram apresentadas três subemendas e
dez novas emendas, tendo a Presidência, em atendimento às normas
regimentais, remetido a esta Comissão o projeto com as emendas, para que
sobre elas emitíssemos parecer.

Na fase de discussão, o Deputado Anderson Adauto apresentou duas
sugestões de emenda ao Substitutivo n° 1, apresentado por este relator, as
quais, acatadas. incorporam-se a ele.

Fundamentação
Ao examinarmos acuradamente as emendas e subemendas apresentadas,
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constatamos que, com exceção das Emendas n°s 13, 15 e 16. apresentadas
pelos Deputados Péricles Ferreira e Anderson Adauto. que tratam de matéria
não incluída no documento original, elas buscam suprimir ou acrescentar
dispositivos ao projeto.

Observa-se que as supressões e adições propostas muitas vezes se
superpõem, se interpenetram e, em certos momentos. até mesmo se
contradizem, gerando uma situação realmente complexa e de difícil
entendimento.

Optou, portanto, este relator por apresentar. ao  final deste parecer. um
substitutivo que reunisse as idéias fundamentais do projeto original e as
contribuições extraídas das emendas e subemendas apresentadas em
Plenário.

Ressalte-se a importância do projeto, que aborda uma das questões mais
polêmicas relacionadas com a educação, diante das recentes mudanças
operadas em nível federal. Inegável também o significado das emendas
apresentadas, o que vem comprovar o alto nível dos debates que ocorrem
nesta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela prejudicialidade das emendas apresentadas

em Plenário e pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.223197 no 1 0 turno, na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos a seguir, já incorporando as
duas sugestões de emenda apresentadas e aprovadas por esta Comissão.

SUBSTITUTIVO N° 1
Regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, no que se refere à

descentralização do ensino, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A descentralização do ensino, por cooperação entre o Estado e os

municípios, prevista no art. 197 da Constituição do Estado. será feita nos
termos desta lei, garantindo-se:

- o atendimento prioritário à educação infantil, ao ensino fundamental e à
educação de jovens e adultos:

II - o repasse de recursos técnicos e financeiros correspondentes ao
número de matriculas assumidas pelos municípios.

Art. 211 - A descentralização do ensino compreende a transferência. aos
municípios, de escolas de ensino pré-escolar e fundamental da rede pública
do Estado. com o correspondente aporte de recursos necessários à sua
manutenção.

Art. 30 - A transferência de que trata o artigo anterior depende de lei
municipal autorizativa e será precedida de avaliação da capacidade mínima
de atendimento escolar do município, que será calculada observando-se:

- as disposições da Lei Federal n° 9.424. de 14 de dezembro de 1996,
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para os efeitos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério:

II - as matriculas na educação infantil, no ensino fundamental e na
educação de jovens e adultos ministrados em escolas municipais autorizadas
pelos respectivos Sistemas Municipais de Educação, para os efeitos da Lei
no 12.040, de 28 de dezembro de 1995.

Art. 40 - Na transferência de escola da rede pública estadual ao município,
o Poder Executivo, nos termos de regulamento. poderá:

- fazer a cessão de uso dos bens móveis e imóveis da escola
municipalizada;

II - ceder servidor ocupante de cargo efetivo, integrante do Quadro
Permanente ou do Quadro do Magistério, lotado na escola a ser
municipalizada, sem prejuízo dos direitos e vantagens do cargo.

§ 1° - A cessão de bens e de pessoal fica vinculada à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino público na localidade, bem como ao
aproveitamento dos trabalhadores adjudicados na unidade municipalizada.

§ 20 - Havendo interesse público justificado, o Poder Executivo, nos termos
de lei autonzativa, poderá alienar, em favor do município, por meio de
doação ou permuta, os bens imóveis cedidos.

Art. 51 - As responsabilidades do Estado e do município, inclusive as
relativas à alocação de recursos orçamentários, serão detalhadas nos termos
de convênio a ser celebrado entre as partes, o qual deverá permanecer no
órgão estadual ou municipal de educação signatário do instrumento, à
disposição do Tribunal de Contas do Estado, para os fins do exercício da
fiscalização prevista no art. 76, Xl, da Constituição do Estado.

Art. 60 - No município que não tenha atingido a sua capacidade mínima de
atendimento escolar, a expansão da matrícula no ensino médio na rede
estadual fica condicionada à expansão da matrícula no ensino pré-escolar e
fundamental na rede municipal.

Parágrafo único - A expansão de vagas no ensino médio não poderá ficar
condicionada ao processo de municipalização do ensino fundamental.

Art. 70 - A substituição de Diretor de escola estadual municipalizada só
poderá ser feita após o ocupante do cargo ter cumprido o seu mandato,
excetuando-se desta norma os casos previstos em lei.

Art. 80 - Fica o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a indenizar
o professor, o regente de ensino ou o servidor do Quadro do Magistério que
comprovar o efetivo exercício de serviços prestados ao Estado. por mais de
5 (cinco) anos, ininterruptos ou não, e que não tiver a renovação de seu
contrato, em face da inexistência de vagas, acarretada pelas medidas
adotadas para a implantação da municipalização do ensino.

Art. 90 - Os municípios que ainda mantém o ensino de 20 grau, ao optarem



U---li

5 7 1
pela municipalização do ensino fundamental, transferirão para o Estado a
responsabilidade por sua manutenção, caso seja de interesse da
administração municipal.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento
e vinte) dias contados da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente e relator - Maria José Haueisen - Anderson

Adauto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N°1.197/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.197/97. do Deputado Paulo Piau. que declara de
utilidade pública o Comitê de Segurança no Trânsito em Uberaba -
COMSETRAN-URA -. com sede no Município de Uberaba, foi aprovado no
20 turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.197/97
Declara de utilidade pública o Comitê de Segurança no Trânsito em

Uberaba - COMSETRAN-URA -, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Comitê de Segurança no

Trânsito em Uberaba - COMSETRAN-URA -, com sede no Município de
Uberaba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de novembro de 1997.
Wilson Trõpia. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Ailton Vilela.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou. em 10112197. as seguintes comunicações:
Do Deputado Paulo Schettino (2), dando ciência à Casa do falecimento dos

Srs. Roberto Ricardo Rodrigues. ocorrido nesta Capital. em 3/11197, e
Marcos Fernando Pimentel da Silva, ocorrido em lnhapim, em 4112197. (-
Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Péncles Ferreira, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.

Antônio Gomes dos Santos. ocorrido em Salinas, em 9112197. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Sr. Roberto Amaral, dando ciência à Casa do falecimento da Sra.
Julieta Pereira de Almeida, ocorrido em Montes Claros, em 6/12/97. (-
Ciente. Oficie-se.)



rÂ̂
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 3333 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11/12197
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: 1° Fase (Expediente): Ata
- 2° Fase (Grande Expediente) - Apresentação de Proposições: Proposta de
Emenda à Constituição no 49197 - Projeto de Lei Complementar n° 28/97 -
Projetos de Lei n°s 1.573 a 1.575197 - Requerimentos n°s 2.436 a 2.445/97 -
Requerimentos dos Deputados Ivair Nogueira. Gilmar Machado e Péncles
Ferreira - Comunicações: Comunicações da Comissão do Trabalho e dos
Deputados Wilson Pires, José Militão, Dimas Rodrigues (2). Ivair Nogueira e
Wandeiley Ávila (3) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Alberto
Pinto Coelho, Durval Ângelo, Irani Barbosa. Alencar da Silveira Júnior e Raul
Lima Neto - 2° Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: requerimentos dos
Deputados Ivair Nogueira, Péricles Ferreira e Gilmar Machado: deferimento -
Decisão da Presidência - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Milítão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Wanderley
Ávila - Wilson Trópia.

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

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

ia Parte
l a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Mana Olivia, 5aSecretána nas funções de 20- Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 49197

Acrescenta a alínea "e" ao inciso lii do art. 36 da Constituição do Estado de
Minas Gerais.

Art. 1" - O inciso III do art. 36 da Constituição do Estado de Minas Gerais
passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:

"Art. 36- .....................
III - ...................
a) .....................
e) aos Regentes de Ensino, no exercício da regência, aplica-se o disposto

na alínea b' deste inciso e deste artigo.".
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 1997.
Errriano Batista - Maria Olivia - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Olinto

Godinho - Bené Guedes - Sebastião Navarro Vieira - Dilzon Meio - Marcos
Helênio - Anderson Adauto - Roberto Amaral - Cleuber Carneiro - Ronaldo
Vasconcelios - Jorge Eduardo de Oliveira - Maria José Haueisen - Carlos
Pimenta - Ajalmar Silva - lbrahim Jacob - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna -
José Militão - Alberto Pinto Coelho - Ambrôsio Pinto - Ivo José - Hely
Tarqüinio - José Maria Barros.

Justificação: Os Regentes de Ensino laboram nas mesmas condições do
Professor, com a diferença de serem leigos, isto é, não possuírem o
certificado legal para a investidura no cargo, com o título de Professor.

Outra diferença gritante é que, no momento da aposentadoria, os
Professores aposentam-se aos 25 ou aos 30 anos de trabalho, caso sejam do
sexo feminino ou do masculino, respectivamente; e os Regentes, que atuam
na mesma modalidade e têm as mesmas responsabilidades, somente se
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aposentam aos 30 ou 35 anos de serviço.
Há que se esclarecer que não importa o nome do cargo, mas sim a

característica da atividade exercida. e, no presente caso, a atividade de
regente e a de professor são exatamente iguais, não se justificando,
portanto, a diferenciação, ou melhor, a discriminação no tocante à
aposentadoria.

Assim, concito os Deputados a uma profunda reflexão sobre a matéria,
aprovando esta emenda, por espelhar, unicamente, a aplicação da mais pura
e cristalina justiça.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos
do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 28197
Dá nova redação ao art. 34 da Lei Complementar n° 37. de 18 de janeiro

de 1995. que dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de municípios e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 34 da Lei Complementar n° 37, de 18 de janeiro de 1995,

passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 34 - Competem ao município, por meio de lei municipal, a criação, a

organização, a redelimitação e a supressão de distrito, observada a sua Lei
Orgânica e o parágrafo único do art. 8 0 desta lei, alterada pela Lei
Complementar n° 39, de 23 de junho de 1995.

§ 1 0 - São requisitos para a criação e a redelimitação de distritos:
- número mínimo de 1.000 (mil) eleitores;

II - existência de povoado com, pelo menos, 200 (duzentas) moradias e
escola pública:

III - população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE - em, pelo menos. 2.000 (dois mil) habitantes:

IV - inexistência de processo de criação. incorporação, fusão e
desmembramento de município concernente ao município em que se localiza
o distrito, comprovada mediante certidão fornecida pela Assembléia
Legislativa do Estado.

§ 20 - A lei municipal que criar, organizar, redelimítar ou suprimir distrito
a,	será publicada no órgão oficial do Estado.
E
	

§ 30 - O distrito criado nos termos desta lei será suprimido se. após 1 (um)
(1)
	ano da sua criação, deixar de atender a qualquer dos requisitos

o	estabelecidos no § 1 0 deste artigo..
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Dinis Pinheiro
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Justificação; Em consonância com o art. 30. IV, da Constituição da

República, que atribui aos municípios a competência para criar, organizar e
suprimir distritos, observada a legislação estadual, c/c o § 5 0 do art. 165 e o
inciso IV do art. 170 da Constituição mineira, vem o art. 34 da Lei
Complementar n° 37, de 1995, estabelecer os requisitos para a criação e a
redelimitação de distritos.

O projeto de lei complementar em tela tem por escopo dar nova redação
ao art. 34 da Lei Complementar n° 37, de 1995, disciplinando com maior
rigor a criação e a redelimitação de distritos no âmbito municipal.

Para melhor compreensão do objetivo postulado neste trabalho, convém
relembrarmos alguns conceitos e outros esclarecimentos oportunos acerca
do tema distritos intramunicipais.

Os distritos são circunscrições territoriais em que podem ser divididos os
municípios com o fim de desconcentrar a administração local.

Tais divisões administrativas poderão ser dotadas de subprefeituras e
outras repartições que facilitem a execução dos serviços públicos, mas
estarão sempre integradas na Prefeitura e subordinadas ao Prefeito, que é o
chefe supremo de toda a administração municipal. E o que ensina Hely
Lopes Meirelies ao destacar a utilidade da divisão territorial dos municípios
em bairros e outras circunscrições ("Direito Administrativo Brasileiro", 16,1
edição, Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 665).

Resultado de divisão meramente administrativa, o distrito não constitui
pessoa jurídica e não possui autonomia política ou financeira. Sua existência
justifica o oferecimento de alguns serviços públicos estaduais, como registro
civil, registro de imóveis e delegacias de polícia, ou de serviços públicos
municipais, como postos de arrecadação e serviços de limpeza urbana. A
meta é proporcionar melhor atendimento ao público usuário desses serviços.

Além do caráter desconcentrador-administrativo do distrito, deve-se
ressaltar o seu aspecto de unidade constitutiva basilar do município: é o
distrito que, ao ser emancipado, dará nascimento a um novo município.
Nesse ponto, por força da Emenda n° 15 à Constituição da República, cabe à
lei complementar federal determinar o período em que se farão a criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios por meio de lei
estadual. Além disso, lei federal apresentará os Estudos de Viabilidade
Municipal, com os quais deverá conformar-se o distrito candidato à
emancipação.

A Emenda n° 15 à Constituição da República, todavia, em nada alterou a
competência estadual para fixar os requisitos que deverão ser observados
pelo município na criação, na organização e na supressão de distritos. Desse
modo, o legislador estadual tem inteira liberdade para regular a matéria da
forma mais adequada.
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Nesse ponto é que surge a oportunidade do projeto de lei complementar
em tela. Seu objetivo é promover a criação de distrito em território cuja
estrutura física e demanda populacional requeiram a instalação de postos de
serviços públicos, com vistas ao melhor atendimento de seus usuários. Outra
não é a função do administrador público senão a de adequar suas ações às
demandas da comunidade local, usuários imediatos dos seus serviços.
Assim, os requisitos aqui sugeridos para a criação e a redelimitação de
distritos configuram verdadeiros indícios da necessidade de implementação
dessas unidades administrativas, desconcentradoras da prestação dos vários
serviços públicos a cargo da administração municipal.

Além disso, possuindo uma infra-estrutura administrativa capaz de atender
a um contingente populacional maior. o distrito apresentará condições
favoráveis para um crescimento mais ordenado e melhor sedimentado.
Conseqüentemente, maiores serão as probabilidades de ele alcançar, mais
rapidamente, os requisitos mínimos exigidos para a sua futura emancipação.

Buscando evitar que a criação ou a redelimitação de distritos venha a
prejudicar processos de emancipação já iniciados, a proposição em tela
exige o fornecimento de certidão comprobatóna da inexistência de processo
de criação, incorporação, fusão ou desmembramento de município
concernente ao município em que se localiza o distrito envolvido.

Finalmente, a proposição em tela estabelece a hipótese de supressão do
distrito que, após um ano da sua criação ou redelimitação. deixe de atender
a qualquer um dos requisitos impostos.

Sendo esses os fundamentos que embasam o projeto de lei ora
apresentado, contamos com o apoio dos nobres pares nesta Casa para a sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.573197
Declara de utilidade pública o Centro Social Desportivo de Funilândia, com

sede no Município de Funilándia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Social Desportivo de

Funilândia, com sede no Município de Funilândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Francisco Ramalho
Justificação: O Centro Social Desportivo de Funilândia é uma instituição

beneficente de caráter social civil, sem fins lucrativos, com tempo de
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duração indeterminado, que tem por finalidades principais proporcionar
assistência médica a gestantes, crianças e velhos enfermos e carentes de
recursos; assistir e proteger as famílias numerosas; distribuir roupas,
agasalhos, calçados, moradia e alimentação aos carentes de recursos;
desenvolver atividades educativas e culturais, criando escolas para
possibilitar à população o ingresso na vida universitária; incentivar as artes
em geral, entre outras.

Dentro desse espírito, evidencia-se o caráter de utilidade pública da
entidade, objetivamente demonstrado pela documentação anexa, e, em
consonância com as altas finalidades a que se propõe este projeto de lei,
espera-se sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.574197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Florestal -, com sede no Município de Florestal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Florestal -, com sede no Município de Florestal.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de

Florestal - é uma sociedade civil de caráter assistencial, sem fins lucrativos,
de duração indeterminada, que tem por objetivos oferecer assistência social-
beneficente, educação, habilitação e lazer ao excepcional, visando ao seu
bem-estar e integração social; desenvolver a cultura especializada e o
treinamento de pessoal destinado a trabalhar no campo da educação para o
excepcional: e pleitear junto aos poderes públicos competentes medidas
normativas e administrativas de interesse do excepcional.

Dentro desse espírito, evidencia-se o caráter de utilidade pública da
entidade, objetivamente demonstrado pela documentação anexa, e, em
consonância com as altas finalidades a que se propõe este projeto de lei,
espera-se a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.575197
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Alvaro Cavalcanti de Oliveira
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n o 81 com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Álvaro

Cavalcanti de Oliveira n° 81 com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 9 de dezembro de 1997.
Toninho Zeitune
Justificação: A Loja Maçônica Alvaro Cavalcanti de Oliveira n° 81 é

sociedade civil sem fins lucrativos, registrada na Secretaria do Trabalho, da
Ação Social, e da Criança e do Adolescente - SETASCAD - sob o número
11.000, foi fundada em 1 012180 e reerguida em 11/6/92 e pertence à Grande
Loja Maçônica de Minas Gerais. A entidade tem por objetivo a assistência
social, a beneficência e a filantropia e também se propõe a desenvolver a
consciência teórico-moral do homem. baseando-se em antigas tradições.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual espero contar com a anuência dos nobres colegas
desta Casa Legislativa para a aprovação desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.436197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos

anais da Casa voto de congratulações com o Município de Indaiabira pela
passagem do seu primeiro aniversário de emancipação político-
administrativa.

N° 2.437197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Catuti pela
passagem do seu primeiro aniversário de emancipação político-
administrativa.

N° 2.438197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Pai Pedro pela
passagem do seu primeiro aniversário de emancipação político-
administrativa.

N° 2.439197. do Deputado Dimas Rodrigues. solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Nova Porteinnha
pela passagem do seu primeiro aniversário de emancipação político-
administrativa.

N° 2.440197. do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Vercielândia pela
passagem do seu primeiro aniversário de emancipação político-
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administrativa.

N° 2441197, do Deputado Dimas Rodrigues. solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Padre Carvalho
pela passagem do seu primeiro aniversário de emancipação político-
administrativa.

N° 2.442/97, do Deputado Dimas Rodngues, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Vargem Grande
do Rio Pardo pela passagem do seu primeiro aniversário de emancipação
político-administrativa.

N° 2.443197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Serranópolis de
Minas pela passagem do seu primeiro aniversário de emancipação político-
administrativa.

N° 2.444197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Gameleiras pela
passagem do seu primeiro aniversário de emancipação político-
administrativa. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.445197, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que não se
modifiquem os critérios de cobrança das tarifas do BEMGE aos servidores
estaduais ou a que se reabra prazo para os que desejarem movimentar suas
contas em outra instituição financeira. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Ivair
Nogueira, Gilmar Machado e Péricles Ferreira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão do

Trabalho e dos Deputados Wilson Pires, José Militão, Dimas Rodrigues (2),
Ivair Nogueira e Wanderley Ávila (3).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado alberto Pinto Coelho.
• Deputado Alberto Pinto Coelho* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhores membros da imprensa, ocupo esta tribuna para
assegurar ao Plenário o pleno conhecimento do artigo "A TELEMIG, a
privatizaçâo e o social", de nossa autoria, publicado no dia 10 do corrente, na
pág. 11 do 1° caderno do jornal "Estado de Minas".

Pelo interesse coletivo e pela relevância social que a matéria, a nosso ver,
possui, buscamos publicá-la para. em seguida, registrá-la nos anais da Casa
com este pronunciamento.

Os antigos romanos nos legaram máxima que veio a incorporar-se, de
forma definitiva, ao acervo da sabedoria popular, devido à justeza e à
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oportunidade de seu conteúdo: in médio virtus", ou seja, a virtude está no
meio.

Ocorre-nos o oportuno ditado ao analisarmos certo radicalismo incidente
no processo de privatização das empresas estatais de telecomunicações, ora
empreendido por nossas autoridades.

Em mais de uma oportunidade, ocupamos esta tribuna para, em nome do
povo mineiro, que aqui representamos, ressaltar e enaltecer o trabalho
desenvolvido pela TELEMIG em nosso Estado. Os últimos resultados da
empresa correspondendo a índices de qualidade dos serviços, atendimento
das demandas, níveis de investimentos e lucratividade, os dois últimos sem
precedentes na história da TELEMIG, fazem por merecer nova manifestação
de nossa parte.

Mas é de justiça acrescentar que o bom trabalho dos Diretores encontra
respaldo no corpo de funcionários, composto de profissionais qualificados e
imbuídos de não menor dedicação.

Nesse panorama brilhante, está sendo programada, pela controladora
TELEBRAS, a venda da TELEMIG a grupos particulares, em linha com a
política privatista adotada pela União. E fundamental que no âmbito privado
esteja assegurado o mesmo padrão técnico e a mesma qualidade de
serviços que nos proporciona hoje a estatal.

Entretanto, têm-nos chamado a atenção algumas práticas seguidas pela
TELEBRAS em relação às suas afiliadas, como etapa preliminar do processo
de alienação. Falamos do tratamento atribuído aos sistemas de telefonia
celular e telefonia fixa, que estão sendo administrados separadamente, como
se existissem duas empresas distintas na estrutura da TELEMIG.

Poder-se-ia argumentar que essa segmentação viabiliza a futura
comercialização das empresas em bases mais vantajosas, o que é aceitável.
O que não se pode aceitar, porém, é a restrição do uso da telefonia celular
no suporte ao sistema fixo, como pretende a TELEBRAS. Esta, ao que
consta, enviou recentemente carta-circular a cada uma de suas operadoras
estaduais, proibindo peremptoriamente novos investimentos em infra-
estrutura celular para implantação de telefones públicos - TPs - e postos de
serviço - PSs.

Ora. o planeta global entrou definitivamente na era da tecnologia celular, e
nosso País não tem outra alternativa senão acompanhá-lo. Afinal, o sistema,
entre outras vantagens. viabiliza soluções de alta qualidade, velocidade de
atendimento e baixos custos complementares, sendo a solução indicada para
o atendimento às comunidades mais distantes, como os distritos e os
povoados, onde o aparelho público cumpre importantíssima função.

A limitação do sistema celular como apoio à telefonia fixa, portanto, não
encontra justificativa, sobretudo do ponto de vista social. A ciência e a
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tecnologia devem trabalhar para o bem da humanidade e não para privilegiar
economicamente determinados setores.

Dirão os especialistas da TELEBRAS que esta é análise simplista, não
subsistindo a estudo mais aprofundado e não levando em conta os
investimentos realizados na infra-estrutura celular, "overhead", custos
indiretos, etc. A assertiva não fica de pé, todavia, se considerarmos que os
investimentos já foram feitos, estando os meios disponíveis para serem
utilizados.

O essencial é que estamos abordando serviços de eminente interesse
público, não podendo aí o fator social ceder preferência ao aspecto
econômico. Se examinados sob a ótica exclusiva da rentabilidade, tomar-se-
ão, injustamente, inacessíveis à grande maioria de nossa população.

O impasse nos leva a refletir sobre a imediata necessidade de se
estabelecerem políticas objetivas e cristalinas para a área das
comunicações, especificamente para as telefonias celular e fixa. Essas
políticas, a serem cristalizadas em competente legislação, deverão pnorizar
e resguardar o social", como condição básica para grupos privados que
vierem a explorar tais serviços.

Minas Gerais conta hoje com cerca de 1.500 comunidades mudas, ou seja,
não atendidas por qualquer modalidade de serviço telefônico, bem como
demandas crescentes de telefones públicos nos bairros de periferia das
cidades. A solução celular se afigura como a alternativa cada vez mais
abrangente em tais casos, na razão direta da sua expansão no Estado.

E uma situação crítica, a propósito da qual cabe ao Legislativo mineiro
fazer indicação às diretorias da TELEBRAS e da recém-criada ANATEL,
bem como ao Sr. Ministro das Comunicações, encarecendo as providências
que a matéria requer.

À representação mineira no Congresso Nacional, por nossos Senadores e
Deputados, cumpre, por sua vez, mobilizar-se a respeito. O assunto está a
merecer, ainda, a mais ampla divulgação, como forma de sensibilizar a
imprensa e as instituições. Em síntese, faz-se mister encontrar solução
tempestiva para esse problema grave, fruto de equivocada atitude por parte
de setores do Governo Federal.

Cabe ainda ressaltar aspectos que escaparam ao conteúdo da nossa
matéria, mas que devemos citar, pois a prevalecer dita deliberação, toma-se
letra morta o convênio renovado entre a TELEMIG e o Governo do Dr. Hélio
Garcia, através do Departamento Estadual de Telecomunicações - DETEL -,
que propiciou, utilizando-se da base celular, a implantação de centenas de
postos telefônicos em distritos e povoados. Da mesma forma, são inócuos os
requerimentos dos ilustres Deputados, aprovados neste Plenário, com o
propósito de se instalarem telefones públicos e postos telefônicos, com
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solução técnica pela via celular, pelas mesmas razões externadas neste
nosso pronunciamento.

E nosso propósito, para fazer valer seu inteiro conteúdo, apresentar
requerimento à Mesa desta Assembléia, com a finalidade de assegurar as
providências requeridas aos órgãos e às autoridades citadas.

Por fim, estamos certos de que encontraremos neste Plenário, na imprensa
e nas instituições o indispensável apoio. Muito obrigado.

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

Deputada, vimos fazer um pronunciamento relativo à comemoração do Dia
Internacional dos Direitos Humanos. Celebramos ontem o 49 0 aniversário da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas, infelizmente, entendemos
que o nosso pronunciamento tem que ser feito com o hasteamento desse
pano preto. que comemora. que celebra, que nos relembra o luto que
estamos vivendo no Pais e no Estado de Minas Gerais, pela não-existência
de uma política real e efetiva dos direitos humanos.

Não é á toa que o último relatório da OEA coloca o Brasil como um dos
países que mais desrespeitam os direitos humanos. E mais do que isso:
coloca na raiz de todos os desrespeitos aos direitos humanos neste País a
impunidade, principalmente a impunidade da violência policial militar, a
impunidade que, de alguma forma, causa insegurança e contribui para se
perpetuarem novas violências contra os pobres.

A Comissão de Direitos Humanos promoveu ontem nesta Casa, com várias
autoridades da sociedade civil. uma cerimônia na qual se discutiu o tema BH
- Sem Violência, sem Tortura. pela comemoração de seu 1000 aniversário.
Mas o mais grave é que vemos que o próprio poder público é conivente com
essa impunidade, com essa violência perpetrada contra os direitos humanos
no Pais. Basta vermos o último resultado da CPI do Sistema Carcerário.
depois de 160 dias de trabalho ouvindo cerca de 500 pessoas entre presos,
representantes de entidades de direitos humanos e representantes do próprio
Governo que trabalham na política prisional. É bom lembrarmos que ontem
completaram-se 90 dias do encerramento dos trabalhos da CPI, mas o
Governo do Estado de Minas Gerais, até agora. não efetivou nenhuma
política concreta, não encaminhou nenhuma das decisões que tomamos.

Constatamos que Delegados estão envolvidos com torturas, que Detetives
e policiais militares não levam em conta o minimo respeito aos direitos dos
familiares dos presos e dos próprios presos nos estabelecimentos penais do
Estado. Assim, solicitamos que eles fossem afastados de seu cargo. O que
tivemos, até agora, foi o silêncio do Governo a esse respeito.

0 relatório da CPI determinou que, em 90 dias, o Governador do Estado
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deveria nomear uma comissão para estudar, no prazo de 2 anos, a
transferência dos 10.310 presos da Secretaria de insegurança" Pública para
a Secretaria de Justiça. E. até agora, transcomdos os 90 dias, o Governador
do Estado não tomou medidas concretas para que essa comissão fosse
criada. É um Governador que também caminha na contramão dos direitos
humanos.

Tivemos conhecimento, nesta semana, de dois fatos que agridem ainda
mais essa propalada discussão sobre os direitos humanos. Primeiro, ficamos
sabendo ontem que, depois que a Vale do Rio Doce foi privatizada, não
houve mais nenhuma negociação com o METABASE, o Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria Extrativa de Ouro Preto. Dirigentes sindicais
estão sendo perseguidos e forçados a pedir demissão da empresa. E
assistimos a uma omissão enorme por parte desse Governo, que pnvatizou a
Vale. E a gente vê que a empresa não respeita um dos direitos mínimos
garantidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos: o direito à
liberdade de organização sindical.

Também tivemos, na semana passada, a invasão violenta da sede do
Sindicato dos Rodoviários de Juiz de Fora. Todos nós pudemos ver pela
televisão que 50 trabalhadores rodoviários estavam algemados e deitados na
calçada e que, mesmo assim, foram chutados por policiais militares. Essa
polícia é comandada pelo Governador do Estado e não respeita os direitos
humanos. Mesmo assim, ela tem a conivência desse mesmo Governo e dos
Comandantes militares de plantão. E todos nós vimos aquela cena.

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Juiz de Fora
- CDDH -, numa nota publicada no dia 8112197. disse assim: 0s graves
incidentes ocorridos lembram as ações da ditadura militar contra os
trabalhadores. Constituem um precedente pengoso, que coloca em risco as
garantias constitucionais de livre organização sindical e manifestação".
Então, aquele espetáculo grotesco que vimos em Juiz de Fora foi um sinal
claro do desrespeito à questão dos direitos humanos.

Mas esse desrespeito vai mais longe: ontem, um representante do
Movimento Nacional de Direitos Humanos e do Movimento Negro Unificado,
Hamílton Borges, prestou declaração à Comissão de Direitos Humanos. Pois
bem, como ele denunciou a violência policial contra moradores de vilas e
favelas, denunciou a situação da Barragem Santa Lúcia e até a conivência
de policiais com a marginalidade, hoje ele foi violentamente agredido por
policiais militares. Tenho certeza de que isso aconteceu em represália ao
depoimento prestado a esta Casa. Isso é grave. E um atentado contra um
Poder. E um atentado contra a Assembléia Legislativa.

Por isso. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, gostaríamos de estender, nesta
tribuna, a tarja branca da paz ou a verde da esperança. Mas, infelizmente, as



omissões do Governo do Estado e do Governo Federal, como bem constatou
a própria OEA, não nos permitem trazer a esta tribuna outro símbolo para
manifestar a nossa indignação e nossa tristeza pela ausência da política de
direitos humanos.

Alguns fatos ainda nos alegram. como a mobilização das entidades de
direitos humanos, numa luta árdua. difícil, como se estivessem pregando no
deserto contra todas essas violações. E quero registrar também um fato
promissor: ontem, no final da tarde, o Promotor de Justiça da Vara de
Execuções Criminais de Belo Horizonte, Sr. Gilvan Alves Franco, solicitou a
prisão preventiva do Delegado André Luiz da Rocha.

Ele justifica seu pedido à MM. Juíza, apresentando as três condenações
que esse delegado já sofreu. Assim diz o Dr. Gilvan: "Face à reincidência.
conforme se verifica desses autos (Levantamento de Penas), requeiro de V.
Exa. seja revogado o -sursis" do condenado André Luiz da Rocha, conforme
determina o art. 81. inciso 1. do Código Penal. Requeiro seja expedido
mandado de prisão contra o condenado. Após a prisão, requeiro seja
expedida liminar de recolhimento para a matrícula do condenado na Casa do
Albergado em 12110197." Gestos como esse de coragem, sendo que o
Governador poderia resolver o problema com uma medida administrativa,
uma vez que o afastamento desse delegado foi um dos que a CPI pediu,
dão-nos esperanças. E termino esse depoimento. essa intervenção, citando
o final da fala da D. Helena Greco, grande combatente na luta pelos direitos
humanos, coordenadora do Movimento Tortura Nunca Mais. de Minas
Gerais. Assim ela se expressou, ao fazer sua intervenção, ontem, na
Comissão de Direitos Humanos: "Sabemos que não existem fórmulas
mágicas para a erradicação da barbárie. Mas, podemos continuar a construir,
dentro e fora do espaço institucional, mecanismos de contrapoder que
substituam a cultura da violência e do extermínio pela celebração da vida, da
liberdade e da busca da felicidade, a concretização das utopias". Parabéns
D. Helena, parabéns a todos que não se entregaram e que continuam nessa
árdua e difícil luta pela defesa dos direitos humanos. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Vou aproveitar a bandeira de luto do

Deputado Durval Ângelo. Vim aqui. Sr. Presidente, pois não poderia deixar
passar em branco esse fato: apenas uma vez. Belo Horizonte vai fazer 100
anos. Apenas uma vez. Lamentavelmente, uma comemoração
decepcionante mostra a pequenez do Prefeito medíocre que Belo Horizonte
conseguiu eleger. Isso nos dá mostras de que nosso povo confunde bonzinho
com frouxo. As pessoas, quando têm uma fazenda e precisam campear
gado, procuram um animal vigoroso, forte e viril. O povo de Belo Horizonte,
para comandar o centenário de sua cidade, convocou um frouxo.
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Lamentavelmente, melancolicamente, venho aqui parabenizar a cidade
pelos 100 anos, em que ela resiste a incompetências sucessivas. Vou
lembrar uma historinha, que aprendi quando menino, ficando-me gravada na
memória. Ela serve para Belo Horizonte. Havia uma cidade, em um desses
países da era medieval, que tinha um rei. Ele era tão ordinário que, quando
passava pelas ruas, todos os dias, chicoteava seus súditos, arrastava alguns
de vez em quando, mandava bater, etc. Havia uma velhinha que, todos os
dias, ajoelhava aos pés do seu cavalo, dando graças a Deus e pedindo que
Deus o conservasse. Indignado com aquela situação, pois ele era muito
ruim, idêntico ao nosso Prefeito de Belo Horizonte, um dia mandou arrastar
essa velhinha até o palácio, para que lhe explicasse por que, mesmo sendo
chicoteada, pisoteada pelo seu cavalo, aquela pobre infeliz o adorava e dizia
que Deus o conservasse. Ela, na maior simplicidade, disse-lhe: Sr. Rei, se o
senhor morrer, ainda irá aparecer um pior. Está igual à história do Prefeito de
nossa cidade. A cada dia que passa, que Deus conserve esse infeliz que
ocupa a Prefeitura de Belo Horizonte, porque, se ele morrer, ainda pode
aparecer outro pior.

Que Belo Horizonte tenha um feliz centenário, apesar do Prefeito e de
todos os percalços que a cidade vem enfrentando. Eu, como belo-
horizontino, não podia ficar sem deixar registrada aqui a minha angústia por
essa tão lamentável comemoração do seu centenário. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidnete - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Natal representa vida. Sr. Presidente, Srs.

Deputados, meus senhores e minhas senhoras, falo na condição de belo-
horizontino por vivência, porque tenho 47 anos de idade, nasci em Januána,
à margem do São Francisco, e aos 17 anos de idade. para estudar, transferi-
me para Belo Horizonte. Aqui estou, portanto, há 30 anos, quase 2/3 de
minha vida. Hoje é uma data de aniversário para esta cidade. A nossa
cidade comemora o seu centenário. Belo Horizonte, tão citada pelos poetas,
pelas almas nostálgicas. Belo Horizonte, arborizada, bem traçada. Belo
Horizonte dos bondes: Belo Horizonte da Praça da Liberdade; Belo
Horizonte, demarcada pela Contorno: Belo Horizonte, o berço das decisões
importantes do Brasil. Belo Horizonte, o centro do pensamento acadêmico do
nosso País; Belo Honzonte, a escola da politica, para onde todos os mineiros
vêm e onde todos aprendem. como estamos aprendendo agora, como aqui
estamos. Belo Horizonte, parabéns para a nossa Capital, para todos os que
moram na nossa Capital e para o nosso Prefeito. Todos sabem que este
Deputado votou em Amilcar Martins, mas tenho convicção absoluta e passei
a conhecer o Célio de Castro apenas no sentido de estudar sua
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personalidade - essa é uma característica minha - e descobri que, se ele
pudesse, faria o melhor para Belo Horizonte. Quero dar agora ao Prefeito de
Belo Horizonte, desta tribuna, porque a ele enviarei este discurso. este
pronunciamento de todo o coração. A solução está em o homem libertar-se
das amarras. das tradições. dos pensamentos filosóficos, partidários. A
solução está em buscar naquele que nos deu a vida, nos deu esta cidade e
nos colocou nesta cidade, em Deus o manancial de todo o conhecimento, a
sabedoria para administrar bem e governar a cidade de Belo Horizonte.
Ouvimos o Deputado Miguel Martini falar com tanta propriedade a respeito, o
nosso trânsito está tomando a cidade totalmente inviável. E horrível,
estafante, estressante. Não se seguiu aqui o exemplo do Rio de Janeiro e de
São Paulo. O Rio de Janeiro. com a Linha Vermelha, que Bnzola conseguiu
para aquela cidade. Não podemos culpar o Célio de Castro agora. Sendo
assim. culparíamos os Prefeitos que passaram por Belo Horizonte antes
dele. O ideal seria culparmo-nos. porque às vezes os compromissos
partidários - isso é um mal da república - precisam ser cortados, às vezes até
a nossa filosofia, quando ela é extremada, quando o nosso ponto de vista é
único, é absoluto, não o colocamos à apreciação de outro ponto de vista,
ficamos com vãs filosofias e não realizamos obras.

O nosso desejo é que, neste centenário, todos nós possamos reconhecer
que temos a nossa parcela de culpa, mas temos também a solução para o
Prefeito de Belo Horizonte - todos que o conhecem sabem ser um homem
sério e honesto -, a solução para o nosso Governador, que e daqui de Belo
Horizonte, aliás, de Santo Antônio do Monte, mas viveu e conviveu aqui.
Para todos que vivem aqui. sob o sol de Belo Horizonte, parabéns pelo
centenário ! Agradeço a Deus pelo privilégio de ser também. de coração e de
extensão de vida, um belo-horizontino.

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Primeiramente, quero agradecer a
oportunidade que V. Exa. me concede. Em segundo lugar, como parlamentar
da Assembléia Legislativa, também quero me congratular com a Capital de
todos os mineiros pelo transcurso de seu centenário, no dia 12112197. Em
terceiro lugar. congratular-me com V. Exa., porque, de todos os oradores que
subiram à tribuna hoje. V. Exa. é o que dá o maior exemplo de serenidade
no julgamento da administração de Belo Horizonte. E não estou aqui para
defender o Prefeito Célio de Castro. Nas intervenções do PT, também
ficamos preocupados com as criticas duras que se fazem ao Governador
Eduardo Azeredo. O exemplo de V. Exa. e o nosso são de serenidade nesta
Casa. Não estamos aqui para jogar pedras no Governador Eduardo Azeredo.
Não estamos aqui para jogar pedras no Prefeito Célio de Castro ou em
qualquer outro administrador.

A culpa pela situação deste Pais é estrutural. Vivemos em um país de
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Terceiro Mundo, um país explorado pelo capital internacional, de longa data:
colônia portuguesa; colônia econômica da grande potência do século
passado, que era a Inglaterra; colônia, hoje, de outros países que demandam
o poder do grande capital. Sabemos que governar um país de Terceiro
Mundo é muito difícil.

O Deputado Raul Lima Neto - Mas, Exa....
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Permita-me V. Exa. concluir o meu raciocínio.

Assistimos na segunda-feira, pela televisão, ao ex-Presidente Fernando
Coilor tecer críticas ao atual Governo brasileiro, dizendo que o Brasil, com
toda a sua potencialidade, com toda a sua integração, no momento, ao
processo de globalização, espera um crescimento econômico de menos de
2% para o ano que vem, enquanto Cuba, massacrada por um bloqueio
econômico pelos Estados Unidos da América e seus aliados, bloqueio de
longa data, perverso, maldoso, cruel, vai crescer 2% ao ano.

E só para dar um exemplo a V. Exa. do problema da nossa inserção, como
país de Terceiro Mundo, na economia mundial e da incapacidade de nossos
governantes. Todos os Governos Estaduais estão com dificuldades
financeiras, e todos estão atrelados ao programa do real. Acreditamos que é
uma manutenção até fictícia do real, que leva à incapacidade dos Governos
Estaduais no confisco do Fundo de Establização Fiscal - FEF -, no confisco
da Lei Kandir. Mas, quando assistimos, como ontem, ao Secretário de
Estado da Fazenda de Minas Gerais defender o FEF e a Lei Kandir, que
estão explorando os Estados, ficamos realmente deprimidos, porque, na
verdade, sabemos, particularmente, de conversa franca com o Governador
Eduardo Azeredo, que ele se irrita quando o chamam de neoliberal. Mas
quando o seu Secretário vem à Assembléia Legislativa e defende medidas
que estão atreladas à intervenção do FMI, ficamos deveras preocupados em
saber qual língua fala o nosso Governo.

Quero acreditar na pureza, na transparência e na honestidade do
Govemador Eduardo Azeredo, como quero acreditar na pureza e na
transparência do Prefeito Célio de Castro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Quero concluir essa parte sobre Belo

Horizonte dando-lhe parabéns e dizendo que acredito que nossa cidade tem
vocação expressiva na política nacional. Acredito que Belo Horizonte tem
condições de se tomar uma cidade formosa, novamente toda arborizada, e
uma cidade também viável, com viadutos e escoamento de trânsito. No
entanto, é a cidade mais mal sinalizada que já vi até hoje, com uma placa,
por exemplo, indicando a Pampuilia e, quando a pessoa ai entra, vai parar
no Jaraguá e não há outra via para voltar. No Rio de Janeiro você não se
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perde. Mas há uma direção aqui, o homem que a tomar não perde essa
direção, que é a direção da verdade, a direção da justiça, a direção de Deus,
de Jesus Cristo, nosso Senhor.

O Deputado Irani Barbosa (Em aparte)* - Quero apenas complementar
algumas palavras do meu ilustre companheiro. Deputado Marco Régis.
lembrando que a filosofia da administração que governa Belo Horizonte é a
de Cuba. Há cerca de 15 dias fiquei estarrecido ao ler em um jornal que
Fidel Castro proibiu, não é que houve uma taxação, mas houve a proibição
de compra de ventilador, ar- condicionado, fogão elétrico, escova de dentes
elétrica e barbeador elétrico, porque vai faltar energia em Cuba. Com  esse
crescimento de 2%, Belo Horizonte segue o exemplo do Leste europeu.

Cuba vai muito mal. mas o cidadão Fidel Castro tem uma conta na Suíça
de US$1.600.000.000.00. nobre Deputado. Cuba pode ir mal, mas Fidel
Castro vai muito bem. Os comunistas que estão no Leste europeu estão
muito mal, mas aqueles que estão no Brasil, onde podem falar, estão bem.
Queria ver esse discurso de V. Exas., que são os comunistas militantes, lá. E
lá que sena bom. Vocês tinham que disputar as eleições lá. tinham que fazer
democracia lá e utilizar a justiça lá.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Deputado. não defendi aqui o

regime de Fidel Castro, só fiz uma comparação sobre o crescimento da
economia, não estou aqui fazendo defesa...

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Presidência comunica
ao Deputado Marco Régis que não lhe foi concedido aparte.

O Deputado Raul Lima Neto - O nobre Deputado tem aparte quando
quiser. Na verdade, entendi a comparação de V. Exa., mas, evidentemente,
nós, brasileiros, não podemos ter nunca Cuba como parâmetro, e está
provado, evidentemente, que o comunismo não deu certo. Todos os
intelectuais pararam para ver, para estudar, não deu certo. Também o
capitalismo, como está, não dá. Está surgindo agora o cooperativismo. E
isso: pequenas agroindústnas. pequenas empresas. Do Norte de Minas, por
exemplo, agora se trouxe o doce de pequi. Que coisa gostosa' Com
R$7.000.00, e o Banco do Nordeste também está financiando, você monta
uma fábrica de licor de pequi. O Abílio mandou para a França uma amostra
e fizeram um pedido para cuja entrega ele tem que trabalhar 15 anos,
durante 24 horas por dia. E a maior fábrica de Montes Claros, utilizando-se
fruto do cerrado. Com R$14.000,00 ou R$13.000.00, você monta uma
fábrica de laticínios artesanal, produz 150 queijos por dia e requeijão, com 10
famílias trabalhando. Não há o salário mínimo, mas uma distribuição mais
justa, o que serve de exemplo e modelo para os grandes empresários, a fim
de que dividam melhor seus lucros e assim nosso Pais será uma bênção.
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Agradeço a oportunidade. Quero dizer aos senhores que agora sou

membro da Comissão de Assuntos de Rádios Comunitárias, não suplente,
mas membro. Estarei, como sempre estive, mas agora bem atento, vigilante,
atuante, porque a solução para o nosso País é a liberdade da palavra.
Qualquer um que assuma posição contrária assume-a por ignorância ou por
interesse casuísta. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
ia Fase

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

passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação, na 33
Reunião Ordinária dessa Comissão, dos Projetos de Lei n°s 307195. do
Deputado Geraldo Rezende; 1.404197, do Deputado Djalma Diniz; 1.349197,
do Deputado Miguel Martini, 1.289 e 1 .305/97, do Deputado Wanderley Ávila
(Ciente. Publique-se.), e pelos Deputados Wilson Pires. Líder do Bloco
Liberal - informando que o Bloco Liberal, com a adesão do PPS, passa a ter
a denominação de Bloco Liberal Socialista (Ciente. Cópia à Área de Apoio às
Comissões e às Lideranças.), e Ivair Nogueira, Líder do Bloco Democrático
Trabalhista - formado pelo PDT e pelo PMDB - indicação do Deputado Raul
Lima Neto para substituir o Deputado Antônio Júlio, como membro efetivo,
na Comissão Especial para, no Prazo de 60 dias, Proceder a Estudos sobre
a Atuação das Rádios Comunitárias do Estado de Minas Gerais (Ciente.
Designo. A Área de Apoio às Comissões. Cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ivair Nogueira em que

solicita seja o Projeto de Lei n° 1.392197, que dispõe sobre o número de
defensores públicos no Estado, encaminhado para análise da Comissão
seguinte à que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Administração
Pública perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o item VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Péricles Ferreira em que solicita seja o Projeto
de Lei n° 1.550197, que dispõe sobre a COPASA-MG. encaminhado para
análise da Comissão seguinte à que foi distribuído, uma vez que a Comissão
de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o
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requerimento de conformidade com o item VII do art. 232. dc o art. 140. do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Gilmar Machado em que solicita a conversão
do Projeto de Lei n° 1.545197 em projeto de lei complementar, por se tratar
de matéria estatutária, alterando e regulamentando direitos e deveres dos
servidores públicos. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o item VII do art. 232 do Regimento Interno.

Decisão da Presidência
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o Projeto de

Lei n° 1 .545/97. do Governador do Estado, que dispõe sobre o afastamento
do servidor para fins de aposentadoria, publicado em 3112/97. tenha a sua
tramitação alterada para Projeto de Lei Complementar n° 29197, em
cumprimento ao disposto no art. 65 da Constituição do Estado. Assim sendo,
a Presidência despacha o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública, nos termos do art. 192, c/c o art. 102. do Regimento
Interno.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 1997.
Francisco Ramalho, 2 0-Vice-Presidente, no exercício das funções de

Presidente.
Questão de Ordem

O Deputado Irani Barbosa - Solicito a V. Exa que determine o
encerramento, de plano, da reunião.

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

quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião de debates de segunda-feira. dia 15, às 20
horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Adelmo Carneiro
Leão e Jorge Hannas, membros da Comissão supracitada. Está presente,
também, o Deputado João Batista de Oliveira. Havendo número regimental.
o Presidente. Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente solicita ao Deputado Carlos Pimenta que
leia a correspondência da Coordenação Regional da Fundação Nacional da
Saúde do Ministério da Saúde. A seguir. a Presidência lê oficio do
Presidente da ABRAMGE-MG, em que justifica a sua ausência na reunião.
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Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados, no 2 0 turno, os Projetos de Lei nos
1.232 e 1.357/97, este na forma do vencido no 1 0 turno (relator: Deputado
Carlos Pimenta). Prosseguindo, a Presidência submete a discussão e
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.280. 1.283,
1.288, 1.298, 1.304, 1.307, 1.308, 1.311, 1.313, 1.323, 1.330, 1.331, 1.344,
1.345, 1.347 e 1.348197, os quais são aprovados. Ato contínuo, a Presidência
esclarece que a reunião se destina a ouvir os Srs. Leonardo Canabrava
Turra, Chefe de Gabinete da Secretaria da Saúde, e Níveo Brás de Lima,
Presidente da Federação das UNIMEDs do Estado de Minas Gerais, sobre a
aplicação da Lei n° 11.829, de 1416195, que dispõe sobre o ressarcimento ao
poder público de atendimento prestado no âmbito do SUS. A seguir, o
Presidente passa a palavra ao Deputado João Batista de Oliveira, autor do
requerimento que motivou o convite. Logo após. os convidados fazem uso
da palavra pela ordem mencionada. Na fase dos debates, participam todos
os parlamentares presentes, conforme consta nas notas taquigráficas.
Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e à votação de proposições
da Comissão. O Deputado Jorge Hannas procede à leitura de requerimento
do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ofício ao
Presidente da Fundação Nacional de Saúde, aos Senadores e aos
Deputados Federais mineiros, manifestando a posição contrária da Comissão
diante da proposta de extinção da Fundação Nacional de Saúde. Submetido
a votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Jorge Hannas apresenta
requerimento em que solicita seja manifestada aos Deputados Federais e
aos Senadores mineiros a preocupação e o protesto da Comissão quanto à
presença do capital estrangeiro na área de saúde, o que, ao invés de trazer
benefícios, só ocasiona especulação. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e das autoridades presentes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.	-

Sala das Comissões, li de dezembro de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Jorge Hannas - Carlos Pimenta -

Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 45197

As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e um de outubro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Sebastião Navarro Vieira, Roberto Amaral, Adelmo Carneiro
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Leão. Ivair Nogueira. João Leite, Paulo Piau, Maria José Haueisen e
Ambrisio Pinto, membros da supracitada Comissão. Está presente ainda o
Deputado Durval Angelo. Havendo número regimental. o Presidente.
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os trabalhos e informa
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator. O Presidente solicita ao Deputado Roberto Amaral que
atue como escrutinador e determina a distribuição das cédulas de votação.
Realizada a votação, foram eleitos, para Presidente. o Deputado Sebastião
Navarro Vieira e, para Vice-Presidente. o Deputado Roberto Amaral. ambos
com seis votos. Receberam um voto cada um. para Presidente, os
Deputados Roberto Amaral e Sebastião Helvécio e, para Vice-Presidente, os
Deputados Ambrósio Pinto e Adelmo Carneiro Leão. Em seguida, o
Presidente proclama eleitos, para Presidente, o Deputado Sebastião Navarro
Vieira e. para Vice-Presidente. o Deputado Roberto Amaral. declara o
segundo empossado e passa-lhe a direção dos trabalhos. O Deputado
Roberto Amaral declara empossado como Presidente o Deputado Sebastião
Navarro Vieira, a quem retorna a direção dos trabalhos. O Presidente
designa o Deputado Adelmo Carneiro Leão como relator da matéria.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares. convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1997.
Roberto Amaral, Presidente - João Leite - Durval Angelo - Arnaldo Penna -

Wilson Trópia - Leonídio Bouças- Ajalmar Silva. -
ATA DA i a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE.

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
As quinze horas do dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro
Antônio, Arnaldo Canarinho e Aílton Vilela, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro
Antônio, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Depiitado Arnaldo
Canarinho que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente declara
empossado como Vice-Presidente o Deputado Arnaldo Canarinho. Passa-se
à fase de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário da Assembléia. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n° 2.398197. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Geraldo Nascimento e Alberto Pinto Coelho,
em que solicitam, respectivamente, seja realizada audiência pública no
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Município de Timóteo. com a finalidade de se discutir o asfaltamento da MG-
760, que liga o município à BR-262: e seja convidado o Sr. Mário Assad
Filho, Diretor de Recursos Humanos da TELEMIG, para prestar
esclarecimentos relativos a sua área de atuação. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1997.
Álvaro Antônio, Presidente - Arnaldo Canarinho - Ailton Vilela.

ATA DA ia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de

novembro de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Hely Tarqüinio, Antônio Júlio, José Braga e
Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação
da Liderança do PSDB), membros da Comissão de Constituição e Justiça:
José Henrique, Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado José Maria
Barros, por indicação da Liderança do PSDB) e Marcos Helênio (substituindo
o Deputado Gilmar Machado, por indicação da Liderança do PT), membros
da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia; Miguel Martini,
José Braga, Hely Tarqüinio (substituindo este ao Deputado Maun Torres, por
indicação da Liderança do PSDB), Roberto Amaral e Antônio Júlio
(substituindo este ao Deputado António Roberto, por indicação da Liderança
do PMDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Está presente, também, o Deputado Carlos Pimenta.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado 1-lely Tarqüínio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina
a apreciar os pareceres destas Comissões para o 1 0 turno do Projeto de Lei
n° 1.499/97, do Governador do Estado, que dispõe sobre a concessão de
incentivo fiscal e a quitação de crédito tributário inscrito em dívida ativa por
empresas interessadas em incentivar projetos culturais, por meio de apoio
financeiro, no Estado de Minas Gerais. A Presidência informa que foram
designados relatores os Deputados Antônio Júlio, José Henrique e Roberto
Amaral, respectivamente, nas Comissões de Constituição e Justiça. de
Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. O Presidente indaga ao Deputado Antônio Júlio se está em
condições de emitir seu parecer. O relator solicita prazo regimental para
fazê-lo, o que é concedido pela Presidência. Nada mais havendo a ser
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tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, a se realizar no dia 2112197,
às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 9 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Sebastião Costa - Antônio Júlio - Gilmar

Machado - João Batista de Oliveira - José Militão - Anderson Adauto -
Ajalmar Silva - José Braga - Mauri Torres - Antônio Genaro.

ATA DA 22 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

As quinze horas e trinta minutos do dia dois de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Olinto Godinho, Carlos Pimenta, Anivaldo Coelho e Wilson
Trópia, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Olinto Godinho. declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Anivaldo Coelho que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
solicita ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda à leitura de ofício da
Associação Mineira de Municípios. A seguir, o Presidente distribui os
Projetos de Lei n°s 1.448 e 1.464197 ao Deputado Anivaldo Coelho: os
Projetos de Lei n°s 1.458 e 1.476197. ao Deputado Bené Guedes: os Projetos
de Lei n°s 1.437 e 1.451197, ao Deputado Carlos Pimenta; e os Projetos de
Lei nos 1.249 e 1.446197, ao Deputado Wilson Trópia. O Presidente passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
no 20 turno os Projetos de Lei nos 1.115, 1.351, 1.355 e 1.375/97; 1.327 e
1.368197 na forma do vencido no 1 1 turno (relator: Deputado Carlos
Pimenta): 1.318, 1.319, 1.352, 1.359 e 1.366197: 1.310197 na forma do
vencido no 1 0 turno e 1.371197 com a Emenda n°1 (relator: Deputado Wilson
Trõpia): 1.356. 1.361 e 1.370/97 (relator: Deputado Anivaldo Coelho):
1.382197 na forma do vencido no 1° turno, 1.411 e 1.413197 (relator:
Deputado Bené Guedes). Submetidos a discussão e votação, são aprovados
no 1° turno os Projetos de Lei n°s 1.343 e 1.466197 e 1.430/97 com a
Emenda n°1 (relator: Deputado Bené Guedes): 1.309. 1.367 e 1.436/97 com
emendas que receberam o n° 1 (relator: Deputado Anivaldo Coelho); e
1.420197 (relator: Deputado Wilson Trópia). Em seguida, a Presidência passa
à discussão e à votação de proposições da Comissão. O Deputado Anivaldo
Coelho apresenta requerimento em que solicita seja convidado o Sr. Flávio
Antônio Reis do Vaile. Presidente da Federação das Cooperativas de
Trabalho de Minas Gerais, para discorrer sobre cooperativismo de trabalho
como alternativa econômica e social. Submetida a votação, é a matéria
aprovada. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1997.
Carlos Pimenta, Presidente - Antônio Andrade - Wilson Trópia.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÉNCIA E TECNOLOGIA

Às nove horas e trinta minutos do dia três de dezembro de mil novecentos
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Mana Barros, José Henrique, Sebastião Navarro Vieira, Gilmar Machado e
Marco Régis, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado José Maria Barros, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado José Henrique que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Por solicitação do Presidente, o Deputado José Henrique
procede à leitura da seguinte correspondência: convite aos membros da
Comissão dos organizadores do II CONED, ocorrido em Belo Horizonte, no
período de 6 a 9 de novembro, para participar do ato público de entrega do
Plano Nacional de Educação, no dia 3 de dezembro, em Brasília, no Espaço
Cultural da Câmara Federal; Fax n° 5/97, da ProR Maria Valdinete Rodrigues
Nunes, do Município de Arinos, por meio do qual solicita providências da
Comissão junto ao Conselho Estadual de Educação, para que o órgão se
pronuncie a respeito da validade do Curso de Estudos Adicionais - Projeto
Crescer, realizado em Brasília e com registro no MEC, tendo em vista o
grande número de professores que vêm sendo prejudicados pela
desinformação da titular da 26a SRE. ao se posicionar de maneira duvidosa
quanto à validade do curso; ofício da Sra. Elza Carneiro de Siqueira James,
Coordenadora Técnica do Setor de Informação Tecnológica da Fundação
Cetec, mediante o qual encaminha formulário de coleta de dados com a
finalidade de cadastrar a Comissão no referido setor, juntamente com as
demais instituições estaduais que atuam na área da ciência e da tecnologia.
A seguir. o Presidente passa à fase de distribuição de proposições e designa
como relatores os Deputados José Henrique, para os Projetos de Lei n°s
1.340 e 1.412197; Marco Régis, para os Projetos de Lei n°s 1.353 e 1.434/97;
Gilmar Machado, para os Projetos de Lei n°s 1.388 e 1.428197; e Sebastião
Navarro Vieira, para o Projeto de Lei n° 1.342197. Esgotada a P Parte da
reunião, o Presidente passa à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Deputado Marco Régis, relator do Projeto de Lei n° 1.237197, emite parecer
em que conclui pela aprovação da matéria no 20 turno. na forma do vencido
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em 1 0 turno. Submetido a discussão e votação, e aprovado o parecer. O
Deputado José Henrique. relator do Projeto de Lei n° 1.176/97. emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação da proposição no 1 0 turno, na forma
do Substitutivo n° 1 que apresenta. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. O Presidente passa à 33 Fase da Ordem do Dia,
compreeeridendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Gilmar
Machado, em que solicita informação técnica da Área de Consultoria
Temática sobre as Resoluções n°s 8.055. 8.114, 8.115 e 8.116/97, da
Secretaria da Educação. Prosseguindo, o Presidente submete a votação e
são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°s 1.358 e 1.362197. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões. 10 de dezembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Anderson Adauto - Maria José Haueisen.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e trinta minutos do dia três de dezembro de mil novecentos
e noventa e sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Ivaír Nogueira, Durval Angelo, João Batista de Oliveira e Miguel
Martini, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Estão presentes,
também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Maria José Haueisen. Após,
a Presidência informa que a reunião se destina a ouvir, em audiência
pública. o Sr. Marco Aurélio Temnha. Diretor da Associação dos Servidores
da Justiça, que irá prestar esclarecimentos para subsidiar a apreciação. em
1 0 turno. do Projeto de Lei n°1.393/97. da CPI do Sistema Penitenciário, que
dispõe sobre o transporte de preso provisório ou condenado; e a apreciar a
matéria constante na pauta. A seguir, o Deputado Miguel Martini apresenta
requerimento em que solicita a inversão da ordem dos trabalhos. Colocada
em votação, é a proposição aprovada. Após. a Presidência procede à leitura
da seguinte correspondência: oficios dos Srs. João Batista Fonseca Soares,
denunciando o tráfico de drogas em Carmo do Paranaíba e Patos de Minas;
Rosildo Schettini, de Ipaba, solicitando a liberação de seu filho, cuja

' condicional está vencida há mais de quatro meses: Januário Dias Correia. de
Salinas, solicitando seja feito um estudo sobre a possibilidade de seu
livramento condicional; Sebastião Ferreira dos Santos, da penitenciária de
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Teófilo Otôni, solicitando a revisão de seu processo; Laerte José Alves,
denunciando ter sido espancado pela PMMG. em Belo Horizonte; e Hélio
Dutra dos Santos, guarda da Penitenciária de Neves, denunciando ter sido
demitido sumariamente, sem direito a provar sua inocência. Após, a
Presidência designa o Deputado João Batista de Oliveira para relatar o
Projeto de Lei n° 1.394197. Encerrada a ia Parte dos trabalhos, passa-se à ia
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas a apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado
João Batista de Oliveira emite parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n° 1.250197, em 1 0 turno, na forma original.
Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer. Esse mesmo
parlamentar emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei no i .284/97, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, a Submenda n o 1 à Emenda n° 1 e a Emenda n° 2, da
Comissão de Saúde e Ação Social. Na fase de discussão, a Presidência
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Ivair Nogueira, para apresentar
matéria de sua autoria e sugere ao relator, Deputado João Batista de
Oliveira, a apresentação de um substitutivo. O relator retira o parecer
anterior e apresenta outro, mediante o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei n° 1.284197 na forma do Substitutivo no 1; ficando
prejudicadas a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, a Subemenda n° 1 à Emenda no 1 e a Emenda n° 2, apresentadas
pela Comissão de Saúde e Ação Social. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Neste momento, o Deputado João Leite reassume a
direção dos trabalhos. Após, o relator do Projeto de Lei n° 1.424/97,
Deputado João Batista de Oliveira, solicita prazo regimental para emitir seu
parecer, pedido que é deferido pela Presidência. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados, no l o turno, os pareceres sobre os Projetos de Lei
n os 1.380/97 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Miguel Martini) e
1.396/97 com as Emendas n

o
s 1 a 5 (relator: Deputado Durval Ângelo). O

Deputado Ivair Nogueira solicita prazo regimental para emitir parecer sobre o
Projeto de Lei n° 1.390/97. O Presidente defere o pedido do relator e, a
seguir, esclarece que o Projeto de Lei n° 1.393/97 será apreciado logo após a
explanação do Sr. Marco Aurélio Temnha. Prosseguindo, a Presidência
passa a palavra ao convidado, para que este discorra sobre o assunto em
pauta. Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas taquígráficas.
Logo após. o Deputado Durval Angelo, relator do Projeto de Lei n° 1.393/97,
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com a
Emenda n° 1. Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - João Batista de

Oliveira.
ATA DA 54 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Henrique,
José Braga e Dimas Rodrigues (substituindo este ao Deputado Glycon Terra
Pinto. por indicação da Liderança do PPB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado José
Henrique, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues
que proceda à leitura das atas da 63 a Reunião Ordinária e da 25a Reunião
Extraordinária, as quais, lidas e aprovadas, são subscritas pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina à
discussão e à votação de proposições da Comissão e solicita ao Deputado
José Braga que proceda à leitura da correspondência enviada pelo Prof.
Carlos Alberto Dilly de Medeiros. Chefe do Departamento de Ciências
Econômicas das Faculdades Integradas Newton de Paiva. encaminhando o
n° 5 da revista "Vanguarda Econômica". A seguir. o Presidente designa o
Deputado José Militão para relatar o Projeto de Resolução n° 1.554197, dos
Deputados José Maria Barros e Sebastião Helvécio, publicado e distribuído
às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e
Regionalização. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1997.
José Militão. Presidente - José Braga - Sebastião Helvécio.
ATA DA 73a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas do dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Roberto Amaral, Durval Ângelo, Antônio Roberto. Sebastião Navarro Vieira e
José Braga. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Miguel
Martini. declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Braga que
proceda à leitura da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento de
correspondência dos Srs. João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal
de Contas, e Homero Ferreira Diniz. Superintendente de Negócios da Caixa
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Econômica Federal. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o
Deputado Roberto Amaral, relator do Projeto de Lei n° 1.290/97, solicita
prazo regimental para emitir seu parecer, e o pedido é deferido pelo
Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, ii de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Angelo - Roberto Amaral - José Braga.

ATA DA 80 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Às dez horas e quinze minutos do dia quatro de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Leonídio Bouças, Arnaldo Penna, Ajalmar Silva, Antônio
Andrade, Sebastião Helvécio e Marcos Helênio, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Leonidio
Bouças. declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria da pauta e a ouvir convidados sobre a concorrência
pública para implantação do sistema de radiocomunicação da Polícia Civil do
Estado. Em seguida, comunica o recebimento de ofícios do Juiz da 1a Vara
da Comarca de Pirapora e do Presidente da Associação República Livre do
Artesão. Esgotada a matéria da 1a Parte da reunião, o Presidente passa à ia
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita seja retirado da
pauta desta reunião o Projeto de Lei n° 1.202197. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Após discussão e votação, são aprovados pareceres
pela aprovação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.137197, na forma do
vencido em l o turno, com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Aja!mar Silva):
e, em 1 0 turno, dos Projetos de Lei n os 1.397197 (relator: Deputado Ajalmar
Silva) e 1.398197 na forma do Substitutivo n° 1. da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Arnaldo Penna). Após solicitação do relator,
Deputado Arnaldo Penna, o Presidente concede-lhe o prazo regimental para
emitir parecer para o 1 0 turno do Projeto de Lei n° 1.392197. Esgotada a
matéria desta fase, passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia. compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Ajalmar Silva, mediante o qual solicita que os
Projetos de Lei n°s 1.544 e 1.546/97 sejam apreciados conjuntamente com a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Colocado em votação,
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é o requerimento aprovado. O Deputado Marcos Helênio apresenta
requerimento solicitando sejam convidados os Srs. Eduardo Barbosa,
Secretário do Trabalho. da Ação Social. da Criança e do Adolescente, e Luiz
Schwarcz, Diretor da Superintendência Central do Tesouro Estadual, para
participarem de reunião desta Comissão com a finalidade de se discutirem
os repasses de recursos públicos, a titulo de subvenção social, à Associação
dos Servidores da SETASCAD. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. A seguir, passa-se à parte da reunião destinada a ouvir os
convidados sobre a concorrência pública para implantação do sistema de
radiocomunicação da Polícia Civil do Estado. O Presidente convida a
compor a Mesa os Srs. Fausto Vieira da Cunha Pereira, Diretor da
Superintendência Central de Administração de Materiais e representante do
Sr. Cláudio Mourão. Secretário de Recursos Humanos e Administração:
Paulo Roberto Menicucci. Diretor-Geral do DETEL-MG: René Vergne,
representante da Matra Comunication, e Luiz Machado, Diretor Comercial da
Motorola do Brasil, e a Sra. Maria José Teixeira Nepomuceno Costa. Chefe
da Assessoria Jurídica do DETEL-MG. Estão presentes também o Sr. Luiz
Carlos Nogueira Bicalho, advogado da Matra Comunication. e as Sras.
Janice Esparlagas. advogada da Motorola do Brasil. e Alécia Paolucci
Bicalho, advogada da Matra Comunication. O Presidente comunica o
recebimento de ofícios dos Srs. Melvyn Levitsky. Embaixador dos Estados
Unidos no Brasil; Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública,
e Alípio Antônio Teixeira. Gerente de Vendas da Ericsson Telecomunicações
S.A., comunicando a impossibilidade de estarem presentes a esta reunião. O
Presidente passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio, autor do
requerimento que motivou esta reunião, e. em seguida, passa a palavra a
todos os convidados presentes. Na fase de debates, fazem uso da palavra os
Deputados Marcos Helênio, Ajalmar Silva e Arnaldo Penna, conforme consta
nas notas taquigráficas. A seguir. o Deputado Marcos Helênio apresenta
requerimento solicitando seja formulado apelo ao Ministro das Relações
Exteriores com vistas a que entre em contato com o serviço diplomático dos
Estados Unidos, para que seja esclarecida a tentativa de interferência na
licitação em questão e a que externe junto a essa representação diplomática
a posição de repúdio dos Deputados mineiros. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva - Arnaldo Penna - Antônio

Andrade - Marcos Helênio.
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ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA
DE REPASSES DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG. NO PERiODO

DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE

RESPONSABILIDADE DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E
30 DA LEI N° 9.380, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996, E. AINDA, APURAR

OS MOTIVOS QUE LEVARAM À IRREGULARIDADES NO
GERENCIAMENTO DO INSTITUTO

Às onze horas e quinze minutos do dia quatro de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Sebastião Costa, Luiz Fernando Faria, Anderson
Adauto e Maria José Haueisen, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Luiz Fernando Faria que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência acusa o recebimento do Ofício
no 299197, do Dr. Saulo Faleiros Cardoso, Prefeito Municipal de Monte
Carmelo, encaminhando relação de bens de uso do IPSEMG naquele
município. O Presidente esclarece que a reunião se destina a apreciar o
relatório final da Comissão e passa a palavra ao relator, Deputado Sebastião
Costa. Este solicita a distribuição de avulsos do relatório final aos membros
da Comissão, o que é deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 9/12197, às
17 horas, para se apreciar o relatório final, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Costa - Luiz Fernando Faria -

Anderson Adauto - Maria José Haueisen.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 48/97

Às dez horas e dez minutos do dia cinco de dezembro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro
Antônio, Alberto Pinto Coelho, Irani Barbosa, Marcos Helénio (substituindo
este ao Deputado Gilmar Machado, por indicação da Liderança do PT) e
Roberto Amaral (substituindo o Deputado Aílton Vilela, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da ata
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da reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir. informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer
para o 1 0 Turno da Proposta de Emenda à Constituição n° 48197. O
Presidente indaga ao relator, Deputado Irani Barbosa, se está em condições
de emitir seu parecer. O relator solicita a distribuição de avulso do seu
parecer, que conclui pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
n° 48/97 com as Emendas n°s 1 e 2. O Presidente determina a distribuição
de avulsos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extrordinária. dia 9112/97, às 8 horas, com a finalidade de se
apreciar o Parecer para o 1 0 Turno da Proposta de Emenda à Constituição n°
48197. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1997.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Maria José Haueisen - Alvaro Antônio -

Aílton Vilela - Irani Barbosa.
ATA DA 763 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete. comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento. Ambrósio Pinto, João Leite e José Henrique
(este em substituição ao Deputado Antônio Andrade. por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental. o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado João Leite que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, o Deputado João Leite procede à leitura da correspondência
enviada pelo Sr. Carlos Alberto Lopes. contendo reclamações referentes aos
serviços praticados pelo BEMGE. Após. o Presidente informa que a reunião
se destina à realização de audiência pública para obter esclarecimentos dos
representantes do BEMGE e dos servidores da Casa sobre as novas tabelas
de cobrança de serviços praticadas pelos Bancos. O Presidente informa aos
Deputados e aos demais participantes que serão ouvidos os Srs. Ranieri
Lage Reis, representante dos funcionários de recrutamento amplo da
ALEMG, e Luis de Jesus, representante dos funcionários efetivos e do grupo
de execução da ALEMG, e, após, esclarece que os representantes do
BEMGE não confirmaram o comparecimento à reunião. Esgotada a matéria
destinada à 1a Parte da reunião, a Presidência passa à 3a Fase da Ordem do
Dia. compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.
O Deputado João Leite apresenta requenmento, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado a fim de que determine que o
BEMGE se abstenha de alterar os critérios de cobrança de tarifas bancárias
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dos servidores estaduais ou, em não sendo possível, reabra o prazo de
opção para aqueles servidores que desejarem movimentar suas contas-
salário em outra instituição financeira. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Após, o Deputado José Henrique apresenta
requerimento, em que solicita seja realizada reunião conjunta das Comissões
de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
se apreciar, no 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.547197. do Governador do
Estado. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ato continuo, o
Presidente tece as considerações iniciais relativas ao objetivo da reunião e
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições e
respondam às perguntas formuladas pelos Deputados, conforme consta nas
notas taquigráficas. Após os debates, o Presidente determina à assessoria da
Comissão que encaminhe ofício à Presidência da Assembléia, pleiteando a
imediata abertura de prazo para reopção dos funcionários que desejarem
movimentar suas contas-salário em outra instituição financeira credenciada.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, que se realizará no dia 10112/97. às
9h30min, no Plenarinrio 1, para se proceder à designação de relatores para
os Projetos de Lei n°s 1.176 e 1 .547/97, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - João

Leite.
ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As quinze horas do dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
Antônio Júlio, Maun Torres (substituindo este ao Deputado Ermano Batista,
por indicação da Liderança do PSDB), Sebastião Costa, Gilmar Machado e
João Batista de Oliveira, membros da supracitada Comissão. Registra-se a
presença dos Deputados Ajalmar Silva, Rêmolo Aloise. Anderson Adauto,
Durval Angelo, José Mititão e Marcos Helênio. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos, informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-
se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer que conclui pela constitucional idade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Resolução n° 1.554197 (relator: Deputado Gilmar
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Machado). O Projeto de Lei Complementar n° 27197 e os Projetos de Lei nos
1.547. 1.548 e 1.549197 tiveram sua apreciação adiada em virtude de
pedidos de prazo feitos pelos relatores e deferidos pela Presidência. Os
Projetos de Lei n

o
s 1.544 e 1.550197 (relator: Deputado Sebastião Costa),

que receberam parecer pela constitucional idade, pela legalidade e pela
juridicidacle, e o Projeto de Lei n° 1.546/97 (relator: Deputado João Batista de
Oliveira), que recebeu parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade com as Emendas n

o
s 1 e 2, tiveram sua discussão adiada

em virtude de distribuição de avulsos determinada pela Presidência a pedido
dos relatores. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
Gilmar Machado. em que solicita sejam convidados, para participar de
reunião da Comissão, os Srs. Raimundo Cândido Júnior e Marcelo Leonardo,
pela OAB: Francisco João Andrade, Assessor Jurídico do Sindicato dos
Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais de Minas Gerais; José
Antônio Braga e Francisco José Rezende, a fim de subsidiarem a discussão
do Projeto de Lei n o 1.549197. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento de todos. convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária no dia 10/12197. às 15
horas, com a finalidade de se ouvirem autoridades que prestarão
esclarecimentos para subsidiar a apreciação do Projeto de Lei n° 1.549197, e
de se apreciarem as mesmas proposições constantes na pauta de hoje;
desconvoca a reunião ordinária de amanhã, dia 10112/97. às 11 horas, e
convoca os membros da Comissão para reunião extraordinária a ser
realizada dia 11/12197, às 11 horas. com a finalidade de se apreciar a
matéria constante na pauta do dia, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüinio. Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Costa - Antônio

Genaro - Gilmar Machado - João Batista de Oliveira.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
Às quinze horas e trinta minutos do dia nove de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete. comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Carlos Pimenta, Wilson Trôpia e Antônio Andrade (substituindo
este ao Deputado Bené Guedes, por indicação do Bloco Democrático
Trabalhista), membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente.
o Deputado Carlos Pimenta assume a Presidência e, havendo número
regimental, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson
Trópia que proceda à leitura da ata da reunião antenor, que. lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Não havendo correspondência a ser



606
lida, passa-se à distribuição de proposições. O Presidente distribui os
Projetos de Lei n°s 1.309 e 1.436197, ao Deputado Anivaldo Coelho: os
Projetos de Lei n°s 1.343 e 1.466/97, ao Deputado Bené Guedes; o Projeto
de Lei n° 1.367/97, ao Deputado Carlos Pimenta: e os Projetos de Lei n°s
1.420 e 1.430197, ao Deputado Wilson Trópia. Logo após, o Presidente
passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados, no 20 turno, os Projetos de Lei n°s 307/95 na forma do vencido
no 1 0 turno, 1.305 e 1.349197 (relator: Deputado Carlos Pimenta); 1.289197
(relator: Deputado Bené Guedes); e 1.404197 na forma do vencido no 10
turno (relator: Deputado Anivaldo Coelho). Submetidos a discussão e
votação, são aprovados, no 1 0 turno, os Projetos de Lei n°s 1.276197 na
forma do Substitutivo n° 1, 1.369, 1.402, 1.416, 1.431 e 1.432197 (relator:
Deputado Anivaldo Coelho); 1.409, 1.417 e 1.421197 (relator: Deputado Bené
Guedes); 1.410/97 com a Emenda n°1 e 1.418197 (relator: Deputado Carlos
Pimenta); 1.415, 1.422 e 1.435197 (relator: Deputado Wilson Trópia).

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária do dia 11 do corrente, às 15 horas, com a finalidade de
apreciar a matéria constante na pauta, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1997.
Olinto Godinho, Presidente - Bené Guedes - Anivaldo Coelho - Wilson

Trópia.
ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As dez horas do dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Militão, José Braga
e Sebastião Helvécio (substituindo este ao Deputado Glycon Terra Pinto, por
indicação da Liderança do PPB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Militão, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Braga que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar, o Parecer para o 1° Turno do Projeto de Resolução n° 1.554197, dos
Deputados Sebastião Helvécio e José Maria Barros, que aprova convênio
firmado entre os Municípios de Chácara e Juiz de Fora para modificação de
limite territorial. Esgotada a ia Parte da reunião, o Presidente passa à ia
Fase da Ordem do Dia e concede a palavra ao Deputado José Braga; o
relator emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de
Resolução n° 1.554197. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
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parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1997.
Ibrahim Jacob. Presidente - José Mana Barros - Ambrósio Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N-

1.533/97
Mesa da Assembléia

Relatório
O projeto de resolução em epígrafe, da Mesa da Assembléia, dispõe sobre

a remuneração do Governador e do Vice-Governador do Estado. do
Secretário de Estado e do Secretário Adjunto para o exercício de 1998.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27111197. a proposição permaneceu
em poder da Mesa pelo prazo de três dias, para recebimento de emendas.
em conformidade com o disposto no art. 215 do Regimento Interno.
Esgotado o prazo regimental sem apresentação de emenda. veio a matéria à
Mesa para receber parecer, nos termos do art. 213, c/c o art. 79, VII, "c", e
VIII, "a". do Diploma Regimental.

Fundamentação
Sob o ponto de vista formal, a proposição em análise está em consonância

com as disposições legais e regimentais relativas à fixação da remuneração
do Governador e do Vice-Governador do Estado, do Secretário de Estado e
do Secretário Adjunto. Conforme dispõe a Carta mineira, em seu art. 66. 1,
c", e § 1 0 . é da competência privativa da Mesa da Assembléia o

disciplinamento da matéria, que deve ser formalizado em projeto de
resolução, e, de acordo com o art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno, é
também da competência da Mesa da Assembléia a emissão de parecer
sobre a proposição.

Quanto ao conteúdo. estabelece o projeto que os valores da remuneração
mensal dessas autoridades políticas, para o exercício de 1998,
corresponderão aos da remuneração do Deputado Estadual, observados os
fatores de reajustamento que especifica, e que a esses valores serão
aplicados, na mesma data, os mesmos índices de reajustamento que
incidirem sobre a remuneração dos servidores do Estado.

Saliente-se que os fatores de reajustamento estabelecidos no projeto são
idênticos aos constantes na Resolução n° 5.172, de 1996, que vigora até
31/12197.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n°

1.533/97 em turno único.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de dezembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Ivo José - Mana Olivia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.390197

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Paulo Schettino, tem como objetivo
conferir autonomia à Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de
Trânsito - CBGC - e dar outras providências.

Publicada em 1919197, foi a matéria distribuída à Comissão de Constituição
e Justiça, que emitiu parecer conclusivo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, para atender ao que dispõe o Regimento Interno, vem a proposição
a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em tela objetiva corrigir várias distorções no âmbito da

entidade mencionada, tanto no aspecto jurídico quanto no organizacional.
Trata-se de uma instituição que vem funcionando desde o ano de 1927

com uma estrutura organizacional e legal arcaica. As alterações impostas
pela Lei n° 11.406, de 29/1/94, não foram suficientes para dotar a CBGC dos
instrumentos necessários à sua modernização.

O problema referente à personalidade jurídica da CBGC, que tanto afligia
seus associados, será definitivamente resolvido por via das alterações
sugeridas no projeto em debate.

Como forma de se aprimorar o projeto em discussão, apresentamos, na
conclusão deste parecer, as Emendas n°s 1 a 6.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto

de Lei n° 1.390/97 com as emendas a seguir redigidas.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 5 0 - A CBGC será administrada por uma diretoria composta dos

seguinte membros, cujas atribuições serão definidas no estatuto da entidade:
- Diretor-Presidente;

II - Diretor-Vice-Presidente;
III - Diretor-Financeiro:
IV - Diretor-Administrativo;
V - Diretor-Secretário.
§ 1 0 - Os Diretores da CBGC terão mandato de 3 (três) anos e serão
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escolhidos entre os associados relacionados nos incisos 1 e II do art. 12.
§ 20 - A gratificação do Diretor-Presidente não ultrapassará a uma vez e

meia a remuneração de Delegado-Geral de Polícia da Secretaria de Estado
da Segurança Pública, excluídas as vantagens relativas a tempo de serviço.

§ 30 - A gratificação do Diretor-Vice-Presidente será de, no máximo. 90%
(noventa por cento) da gratificação devida ao Diretor-Presidente.

§ 40 - A gratificação dos demais membros da diretoria será de, no máximo,
80% (oitenta por cento) da gratificação devida ao Diretor-Presidente.".

EMENDA N°2
Dê-se ao § 30 do art. 80 a seguinte redação:
"Art. 80 - .................................
§ 30 - A convocação de que trata o parágrafo anterior ocorrerá, sempre que

necessário, a critério do Diretor-Presidente ou mediante requerimento de
pelo menos 115 (um quinto) dos membros da Assembléia Geral.".

EMENDA N° 3
Suprima-se o art. 90.

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - Compete ao Diretor-Presidente. ouvidos o Conselho Fiscal e os

demais membros da Diretoria da CBGC. elaborar o plano de cargos e
salários para seus funcionários.".

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16- O Diretor-Presidente apresentará, no prazo de 120 (cento e vinte)

dias contados da publicação desta lei, proposta contendo o estatuto da Caixa
Beneficente dos Ex-Guardas--Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais -
CBGC -' a ser aprovada pela Assembléia Geral. convocada para esse fim.".

EMENDA N°6
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - O patnmônio da CBGC não poderá ser alienado sem prévia

autorização da Assembléia Geral.".
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1997.
João Leite. Presidente - Ivair Nogueira. relator - Miguel Martini - João

Batista de Oliveira - Durval Ângelo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.390197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Paulo Schettino. dispõe sobre a
Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC - e dá
outras providências.

Publicada em 1919197, foi a matéria distribuída a esta Comissão, para
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receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195. c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Tramita a proposição em regime de urgência, tendo em vista requenmento
do autor, aprovado em Plenário.

Fundamentação
A entidade mencionada foi instituída pela Lei n° 977, de 1719127, para

prover a subsistência das famílias dos guardas civis e dos fiscais de veículos
falecidos.

Posteriormente, a mencionada lei sofreu alterações, perdendo a entidade
sua natureza previdenciána, ante o advento da Lei n° 11.406. de 2911194,
ratificada pela Lei n° 11.521, do mesmo ano, que transferiu para a Secretaria
da Fazenda a responsabilidade pelo pagamento das pensões devidas aos
familiares dos ex-guardas civis e dos ex-fiscais de trânsito.

Em que pese à tentativa de definir legalmente a natureza jurídica da
CBGC, a questão não se encontra devidamente esclarecida, o que resulta
em prejuízo para os associados beneficiados pela entidade.

A própria Procuradoria-Geral do Estado, em bem fundamentado parecer,
concluiu que a CBGC não possui outra personalidade jurídica senão a do
próprio Estado, o que resulta ainda em maiores dúvidas e incertezas para os
seus administradores.

A proposta em tela tem como objetivo precípuo corrigir essas distorções,
definindo a Caixa Beneficente como um serviço social autônomo, nos
moldes daquele previsto no art. 135 da Carta mineira.

Procura, ainda, a proposição em tela efetuar uma correção no valor dos
proventos pagos aos beneficiários da CBGC, já que muitas pensionistas
percebem mensalmente importâncias que não correspondem aos
vencimentos do servidor falecido, ao contrário do que dispõe a Constituição
do Estado em seu art. 36, § 50, a saber:

"Art. 36 - ..........
§ 50 - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos

vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o disposto no
parágrafo anterior".

O tema em questão deve ser objeto de projeto de lei, a ser apreciado por
esta Casa Legislativa, por força do disposto no art. 61, XII, da Constituição
mineira, que não veda a iniciativa parlamentar de se procurar uma definição
jurídica que vá ao encontro das aspirações de milhares de famílias
vinculadas àquela entidade.

Inexiste, portanto, óbice de natureza constitucional ou legal à tramitação do
projeto.

Conclusão
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Em face do exposto. concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.390197.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Hely Tarqüinio. Presidente - Antônio Genaro. relator - Gilmar Machado -

Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 11 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.394197

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou denúncias
envolvendo o sistema penitenciário de Minas Gerais, o projeto em exame
transfere para a Secretaria da Justiça a administração da Casa de Detenção
Antônio Dutra Ladeira, localizada em Ribeirão das Neves, da Cadeia Pública
de Uberlândia e do Presídio Santa Terezinha, situado em Juiz de Fora.

Publicada em 20/9/97. foi a matéria distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua jundicidade.
constitucionalidade e legalidade, e de Administração Pública, que opinou por
sua aprovação.

Em consonância com as normas regimentais. vem agora a proposição a
esta Comissão, para exame do mérito.

Fundamentação
A custódia e a manutenção do sentenciado e do preso provisório são, por

determinação da Lei n° 11.404. de 26/1/94, no seu art. 170, de
responsabilidade e competência da Secretaria da Justiça. O dispositivo visa,
no nosso entender, garantir o respeito à dignidade do sentenciado e do preso
provisório, mantendo-os sob a guarda do órgão governamental adequado,
que. para isso, conta com corpo funcional próprio especializado.

No entanto. na prática. essa determinação legal tem sido descumprida.
Com efeito. diversos estabelecimentos penais estão sob a administração da
Secretaria da Segurança Pública, para a qual deveriam estar reservadas tão-
somente as funções de investigação e inquérito policial.

Especificamente nos estabelecimentos referidos na proposição, a situação.
conforme constatado pela própria CPI do Sistema Penitenciário, é grave. Os
detentos estão amontoados em celas pequenas, sem ventilação, sem
higiene e sem nenhum tipo de amparo psicossocial.

Merece, portanto, todo o apoio a medida ora proposta. Somente a
transferência da administração dos estabelecimentos penais para a
Secretaria da Justiça, que, para a sua manutenção, conta com os devidos
recursos financeiros e legais, poderá sanar a situação degradante em que se
encontram os detentos.

Houvemos por bem aduzir ao projeto a Emenda n° 1, que determina que
se retire do Departamento de Operações Especiais da Secretaria da
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Segurança Pública a guarda de presos de qualquer natureza, bem como que
se transforme o prédio onde atualmente se acha instalado o DEOESP em
cadeia pública, a ser administrada pela Secretaria da Justiça.

Tal medida visa, no mesmo sentido da proposição, retirar de um órgão de
segurança pública a atribuição de administrar um estabelecimento penal. Na
visita ao DEOESP, a CPI do Sistema Penitenciário, autora do projeto em
exame, conforme consta no seu relatório final, constatou a prática de tortura
e a intimidação dos presos, que vivem ameaçados pelos policiais civis ali
lotados. O Departamento deve, pela nossa proposta, retomar às suas
funções originais, de realizar operações policiais ligadas à manutenção da
ordem pública, desincumbindo-se da guarda de presos, que não lhe está
legalmente afeta. As dependências que hoje ocupa seriam, então, destinadas
à construção de cadeia pública, administrada, como determina a lei, pela
Secretaria da Justiça.

Estariam assim garantidos tanto o respeito à dignidade e aos direitos dos
detentos hoje encarcerados nas dependências do DEOESP quanto o retomo
do órgão às suas funções legalmente definidas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.394/97

com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:
"Ari . .... - Fica o prédio atualmente ocupado pelo Departamento de

Operações Especiais da Secretaria de Estado da Segurança Pública
transferido para a administração da Secretaria de Estado da Justiça. que se
encarregará de nele construir cadeia pública.

Parágrafo único - A custódia dos detentos atualmente mantidos nas
dependências do Departamento de Operações Especiais passa para a
responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça.".

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1997.
João Leite, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Durval Angelo -

Miguel Martini - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.397197

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

A proposição em comento, da Comissão Parlamentar de Inquérito
Constituída para, no Prazo de 120 Dias. Apurar Diversas Denúncias Que
Envolvem o Sistema Penitenciário do Estado, visa a dar nova denominação
à Secretaria de Estado da Justiça, alterar dispositivos da Lei n° 9.516, de
30112187 e dar outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela
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juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. A seguir,
foi ouvida a Comissão de Administração Pública, que concluiu pela
aprovação do projeto.

Atendendo a requerimento do Deputado João Leite, a matéria passou a
tramitar em regime de urgência e foi encaminhada a esta Comissão para
receber parecer.

Fundamentarão
Não vislumbramos óbice quanto ao mérito do pretendido. Antes,

entendemos que a proposição merece todos os encômios, na medida em
que reforça o papel fundamental da justiça. que é o de pugnar pelo respeito
aos direitos humanos. Assim. a mudança de denominação que se pretende
efetuar é por demais oportuna

No tocante aos demais dispositivos, que tratam da criação da
Superintendência de Direitos Humanos, no âmbito da estrutura da Secretaria
de Estado, e de um fundo estadual para proteção e promoção dos direitos
humanos, também entendemos que são justos e oportunos. razão que nos
leva a sugerir sua aprovação por esta Comissão.

Conclusão
À vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.397197

na forma original.
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1997.
João Leite. Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Miguel Martini -

Durval Angelo - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.398197

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou diversas
denúncias envolvendo o sistema penitenciário do Estado. o projeto em
exame visa a alterar a Lei n° 11.660. de 2112/94, que reorganiza o
Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP - e dá outras
providências.

Publicada em 20/9/97, foi a matéria distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça. que emitiu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma do Substitutivo
n° 1, por ela apresentado, e de Administração Pública, que opinou por sua
aprovação, mantendo esse substitutivo.

Em consonância com as normas regimentais, vem agora a proposição a
esta Comissão, para exame do mérito.

Fundamentação
A proposição em exame pretende agilizar as obras de reparo e melhoria de

prédios de estabelecimentos penais, que atualmente dependem de convênio
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com o DEOP, o que resulta em processo demasiadamente lento. O projeto
representa avanço, pois permite que as obras de pequeno e médio porte,
com vistas à conservação e à melhoria dos prédios de estabelecimentos
penais, sejam executadas também por entidades públicas ou privadas.

Entendemos que, a se manter a redação original do projeto, com algumas
alterações de natureza formal, estaremos contribuindo para a
desburocratização do processo de execução de obras nesses
estabelecimentos, tomando mais ágil a sua administração.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.398/97

com a Emenda n° 1, que ora apresentamos, e pela rejeição do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
Art. 1°- Fica acrescentado ao parágrafo único do art. 4 0 da Lei n° 11.660.

de 2 de dezembro de 1994, o seguinte inciso VI:
"Art. 40 - ......
Parágrafo único -
VI - as obras de conservação ou melhoria de prédios de estabelecimentos

prisionais, especialmente as de caráter emergencial, que poderão ser
executadas por entidade pública ou privada, mediante convênio ou contrato
específico com o Estado, por intermédio do órgão competente, obedecidas
as exigências legais de licitação.".

Sala das Comissões, lide dezembro de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Ângelo, relator - Miguel Martini - Ivair

Nogueira - João Batista de Oliveira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.386197

Mesa da Assembléia
Relatório

Por via da proposição em tela, o Deputado Gilmar Machado requer ao
Presidente desta Casa que solicite ao Governador do Estado informações a
respeito dos valores gastos com o suplemento denominado "Interior de
Minas", publicado no "Jornal do Brasil". na edição do dia 12110197.

Publicado em 31110/97, foi o requerimento encaminhado à Mesa da
Assembléia, a quem compete privativamente, nos termos regimentais, emitir
parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O controle sobre os atos do Poder Executivo é atribuição conferida

constitucionalmente ao Poder Legislativo e consiste na verificação da
legalidade, da legitimidade e da economicidade dos atos contábeis,
financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais da administração
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pública.
No que conceme ao mérito, entendemos que a proposição versa sobre

matéria de interesse público, tendo em vista que as informações a serem
prestadas por seu intermédio subsidiarão a referida ação fiscalizadora, no
caso presente, com relação a eventual dispêndio do erário com despesas
que não sejam consideradas investimento prioritário.

Entretanto. julgamos necessária a apresentação de emenda ao
requerimento para que o pedido de informação seja dirigido à autoridade
competente.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Requerimento no

2.386/97 com a Emenda n° 1. a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

No Requerimento n° 2.386197. substitua-se a expressão 'ao Exmo.
Governador do Estado. Dr. Eduardo Azeredo." por "ao Secretário de Estado
da Casa Civil e Comunicação Social".

Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de dezembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 11/12197, as seguintes comunicações:
Do Deputado Dimas Rodrigues. (2), dando ciência à Casa do falecimento

do Sr. Merilo Pinheiro, ocorrido em Montes Claros, em 9/12197. e José
Tolentino Silveira, ocorrido em Janaúba. em 6112197. (- Ciente. Oficiem-se.)

Do Deputado José Militão, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.
Antônio Troczynski, ocorrido em São Sebastião do Paraíso, em 15/11/97. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila (3), dando ciência à Casa do falecimento
dos Srs. Egnaldo Barbosa. ocorrido em Pirapora. em 10/12/97: Vaigean
Cerqueira, ocorrido em Pirapora, em 10/12197, e José Venuto, ocorrido em
Várzea da Palma, em 7/12197. (- Ciente. Oficiem-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA. 17 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 15/12197

Presidência do Deputado Gilmar Machado
Sumário: Comparecimento - Falta de 'quorum" - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ambrósio Pinto - Dimas Rodrigues - Gil Pereira - Gilmar Machado - José

Henrique - Marco Régis - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Péncles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio.

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

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum, e convoca os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 16, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data. às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 74 a REUNIÃO ESPECIAL. EM 2/12197

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

Apresentação dos componentes da Mesa - Palavras do Sr. Presidente -
Exibição de video- Palavras dos Srs. João Batista dos Mares Guia, Carlos
Roberto de Souza, Vítor Vieira dos Santos e Antônio Carlos Hilário -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Elmo Braz - lvo José - Adelmo

Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Júlio - Antônio
Roberto - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
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Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Ivair
Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando
Faria - Mauri Torres - Miguel Martini - Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise -
Roberto Amara! - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira Wanderley
Ávila - Wilson Pires.

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

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

Ata
- O Deputado Gilmar Machado. 20-Secretário -ad lrnc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da Teleconferência
Gestão de Recursos para o Ensino Fundamental, visando a fornecer aos
setores interessados maiores informações sobre os aspectos relevantes da
nova legislação federal e suas conseqüências na aplicação de recursos
públicos destinados à educação.

Apresentação dos Componentes da Mesa
O Sr. Presidente - Compõem a mesa de trabalhos desta manhã os Exmos.

Srs. João Batista dos Mares Guia, Secretário da Educação: Carlos Roberto
de Souza. Presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação -
UNDIME -: Vítor Vieira dos Santos, Presidente da Federação Mineira de
Associações Microrregionais de Municípios, e Antônio Carlos Hilário,
Coordenador-Geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação -
SIND-UTE.

Palavras do Sr. Presidente
Em nome da Assembléia Legislativa, que temos a honra de presidir,

dirigimos a Minas Gerais nossas saudações. Cumprimentamos
especialmente os Prefeitos. Vereadores e outras lideranças, que são a base
política sobre a qual se poderá construir um Estado cada vez mais
desenvolvido e presente no cenário nacional. Levamos nosso abraço e o
reconhecimento do povo que representamos aos que trabalham na educação
e acreditam nela como o principal instrumento de mudança deste Pais.
Sabemos que muitas vezes lhes faltam as condições ideais para levar à
frente sua tarefa. Mas a determinação e a coragem de vocês têm sustentado
a atividade pedagógica nesta terra.

Como é do conhecimento geral, no dia 1 0 de janeiro próximo, terá início a



618
vigência plena da Lei n° 9.424. de 24/12196. que institui o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério. Trata-se de um conjunto de normas que pretendem revolucionar
nacionalmente o sistema de financiamento do ensino fundamental brasileiro.

O espírito da lei traz novidades interessantes, prometendo inaugurar uma
nova era promissora para nossa educação básica. Entretanto, é natural que
mudanças profundas, como as que são propostas pelo documento, gerem
dúvidas e até mesmo temores.

Por isso buscamos os recursos que a tecnologia nos oferece para fazer
chegar a todas as regiões mineiras uma palavra de esclarecimento, que se
faz tão necessária no momento presente.

Na lógica da nova Lei de Diretrizes e Bases, os municípios se tomam
centros de sistemas e devem passar a ser. progressivamente, os agentes
definitivos da formação básica do cidadão. Isso fortalece as comunidades
locais, na mesma medida em que coloca em suas mãos uma
responsabilidade enorme.

Sempre defendemos, por uma questão de princípios, um municipalismo
forte e atuante. Por isso, entregar às administrações municipais a
competência para que organizem seus próprios sistemas de ensino nos
parece uma filosofia correta. Isso traduz maior confiança nelas, em sua
competência e capacidade gerencial. Uma tal prática trará como resultado,
num futuro próximo, uma nova sociedade que terá, nos municípios, sua base
de apoio, deixando de gravitar na órbita do poder central. Assim as coisas
são feitas nos países mais democráticos e desenvolvidos do mundo.

Entretanto, precisamos estar atentos para que às novas responsabilidades
correspondam os respectivos recursos. Os cofres municipais foram onerados
no processo de estabilização econômica. Não podem sofrer novas sangrias.

Trata-se agora de gerenciar, da melhor forma possível, o sistema local de
ensino para que a aplicação da Lei n° 9.424. de dezembro de 1996, e da
Emenda à Constituição n° 14, de 1996, não venha determinar perda de
receitas, mas signifique, de fato, um estímulo ao aumento da oferta de
oportunidades educacionais. A predominância dos critérios técnicos prevista
pela nova lei para o financiamento da educação tem de ser considerada
cuidadosamente. Ela determina realidades que deverão, de hoje em diante,
estar sempre na mente dos administradores e das comunidades.

Nesse contexto de profundas transformações, a Assembléia Legislativa se
dispõe a colaborar com os municípios para que da aplicação da norma não
venham prejuízos, mas ganhos significativos em prol da formação dos
cidadãos.

Por isso chegamos a vocês, utilizando-nos dos meios de comunicação
disponíveis. Aqui estamos para esclarecer dúvidas, discutir problemas,
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trabalhar juntos na formulação de estratégias para implementar o novo
modelo de sustentação da escola fundamental.

Essa conferência faz parte de um esforço da Assembléia de Minas para
multiplicar os canais de comunicação com o povo. Ela é mais um
instrumento para que possamos interiorizar as ações do Legislativo mineiro,
tomando-o presente em todo o Estado.

Queremos agradecer ao Executivo, aqui representado na pessoa do
Secretário da Educação, Sr. João Batista dos Mares Guia. Manifestamos
também nosso reconhecimento a todos os que tomaram possível este
encontro. Aos que nos honram com sua atenção e seu interesse, o nosso
muito obrigado.

Decidindo os novos rumos da educação, é o futuro de Minas que estamos
decidindo. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O Sr. Presidente - Passaremos. neste momento, á exibição do vídeo com a

conferência da Profa. Glaura Vasques de Miranda, membro do Conselho
Estadual de Educação, que vai nos mostrar os aspectos mais importantes e
as conseqüências práticas que a implantação da Lei n° 9.424, que cria o
Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, conhecido por Fundão. terá para o Estado de Minas Gerais.

- Procede-se à exibição de vídeo com a seguinte conferência:
A Sra. Glaura Vasques de Miranda - Como vai funcionar esse Fundão. E o

que todos queremos entender. Para isso estamos aqui hoje. autoridades
municipais, representantes do Governo Estadual. Deputados e outras
pessoas da sociedade, para entendermos a natureza e constituição do
Fundão. Ele é um mecanismo contábil, ou seja, uma conta bancária,
constituída de valores provenientes de receitas e despesas, vinculadas ao
ensino fundamental. Essa conta é formada por: a) 15% de todas as receitas
transferidas dos Estados e dos municipios, ou seja. o Fundo de Participação
Estadual e o Fundo de Participação Municipal. O FPE e o FPM, com imposto
de circulação de mercadorias e serviços, e o imposto sobre produtos
industrializados. e com a parcela correspondente à participação do Estadoo com seus produtos industrializados: b) 15% do ICMS recolhido pelo Estado:
c) recursos a serem eventualmente completados pela União.

Isso significa que em cada Estado há uma conta proveniente dessas
fontes, que promove o retorno desses recursos aos Estados e aos
municípios. de forma proporcional ao número de alunos comprovadamente
matriculados nas redes de ensino fundamental. E bom lembrar. também que
a União entra apenas com parte dos recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento do Ensino, o FNDE, provenientes do salário-educação, que
é a contribuição recolhida pelas empresas, vinculada também ao ensino
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fundamental, os quais serão aplicados em caráter complementar, quer dizer,
sempre que os valores das contribuições do Fundo no âmbito de cada
Estado ficarem abaixo da cota estabelecida nacionalmente. Ou seja. a União
não criou fontes adicionais de recursos. Ela apenas estabeleceu novo critério
de redistribuição de recursos já existentes nos Estados e nos municípios.
Estados e municípios são solidariamente responsáveis pelo ensino
fundamental. Para o Fundão, não importa quem mantém esse nível de
ensino. A ele interessa que alunos matriculados nas escolas públicas, sejam
elas estaduais ou municipais, recebam a mesma parcela de recursos. Mas
aos municípios interessa muito que boa parte de suas receitas esteja
compulsoriamente retida; a distribuição dos recursos do Fundo ocorrerá entre
o Governo Estadual e as administrações municipais, proporcionalmente ao
número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino
fundamental. Para manter clareza, vejamos alguns exemplos que mostram a
operacionalização dos recursos do Fundão.

No Quadro 1, mostramos o valor anual da cota do Fundão de alguns
Estados brasileiros. Percebemos que Minas e São Paulo têm uma grande
retenção para o Fundo, enquanto os seus municípios têm uma retenção
muito menor. Já nos Estados do Nordeste e do Norte, como Pará. Piauí e
Alagoas, a retenção dos municípios é bem mais próxima da retenção dos
Estados.

No Quadro 2, mostramos as matrículas no ensino fundamental dos
mesmos Estados do Quadro 1. Podemos perceber que, nos Estados de
Minas e São Paulo, a matrícula nas escolas estaduais é muito maior do que
a matricula nas escolas municipais. Nos Estados de Piauí e Alagoas,
predominam as matrículas nas escolas municipais.

No Quadro 3, calculamos a cota média aluno por ano por Fundo dos
mesmos Estados dos quadros anteriores e podemos perceber que, por
exemplo, em São Paulo, a cota média dos municípios chega a R$1.356,00,
enquanto a cota estadual fica em tomo de R$486.00. Também em Minas
Gerais, a cota média dos municípios é de R$452.00, em quanto a cota média
das escolas estaduais é de R$275,00. Já nos Estados do Nordeste, a cota
estadual é mais do que o dobro da cota dos municípios. Dividindo-se os
valores do Quadro 1 pelo número de alunos do Quadro 2, temos as cotas
médias aluno por ano das redes estaduais e municipais dos Estados do
exemplo. Esses cálculos revelam grandes desigualdades nessas médias.
Enquanto nos municípios de São Paulo o valor médio é de R$1.356,00, nos
de Alagoas a média fica em R$146,00. Da mesma forma, há desequilíbrios
entre valores médios de Estados e seus municípios. As escolas estaduais de
Minas Gerais, por exemplo, têm a maior parte dos alunos do ensino
fundamental.



^A__1
621

A seguir. o Quadro 4 demonstra a situação do Fundão em Minas Gerais,
com dados referentes a 1996. A situação do quadro mostra Minas Gerais,
comparando-se as escolas estaduais e municipais, o número de alunos de
ambas, os recursos retidos no Fundo e os a receber. E possível, então,
perceber que, enquanto o Estado vai receber R$112.904.000.00, os
municípios vão perder igual quantia. ou seja. R5112.000.000.00. E qual será
a contribuição da União? Na verdade, a União não tem nenhuma
contribuição especial. Ela apenas complementa os Estados que ficarem
abaixo da cota estabelecida. O Governo Federal definiu, para 1998, o valor
médio aluno por ano em R$315.00. Isso significa que os Estados cuja média
esteja abaixo desse valor irão receber uma complementação da União para
que atinjam esse mínimo. Como Minas Gerais está acima desse valor, pois
terá, em 1998, uma cota média aluno por ano de R$338.85, nada receberá.

No Quadro 5, estão exemplificados os três Estados que ficaram abaixo do
mínimo nacional e quanto irão receber a título de complementação.
Percebemos como se dá a complementaç.ão dos recursos da União para o
Fundo do Estados. Em três Estados do nosso exemplo - Pará, Piauí e
Alagoas -, as cotas estaduais ficaram abaixo do valor estabelecido pela
União. R$315.00. Então, os Estados vão receber a diferença, que é de
R$120.00 no Pará: R$67.00 no Piaui e R516.00 em Alagoas, que.
multiplicada pelo número de alunos, dá exatamente o valor da
complementação da União.

Esse valor médio anual por aluno é evidentemente baixo e não
corresponde ao custo real de uma educação de qualidade. O Governo
Federal argumenta que é o possível. ou seja, o necessário para se oferecer
ensino fundamental a todos. No entanto, o direito a uma escola de qualidade.
como consta na nova Constituição Federal, ainda não está sendo cogitado.

Com o mesmo argumento. o Presidente da Repúblico vetou o artigo da
Emenda n° 14 que incluía a educação fundamental de jovens e adultos para
fins de cálculo do Fundão, deixando de fora grande contingente de alunos,
que poderia ampliar consideravelmente os valores a serem
complementados. Também a educação infantil não foi incluída-no Fundão.

No Quadro 6. calculamos e mostramos a repercussão do Fundão nos
municípios mineiros, ou seja. quantos perdem e quantos ganham. Então.
contamos o numero de municípios que vão ganhar com o Fundão:
exatamente 125.

No Quadro 7, mostramos um resumo de quanto ganham e quanto perdem
os municípios mineiros com o Fundão. Então, nesse quadro, podemos
perceber, na terceira e na quarta colunas, que 71 municípios ganham menos
de R$100.000.00: que 32 municípios ganham de R$100.000.00 a
R$199.000.00. e que apenas 7 municípios vão ganhar mais do que
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R$800.000,00.

A perda está calculada na penúltima coluna. Conforme se sabe, a situação
é muito variada entre os municípios mineiros, havendo aqueles cuja receita
única é proveniente de transferência, enquanto outros dispõem de renda
própria, que é devida à arrecadação de tributos, como o IPTU, o ISS, e a
atividades econômicas rentáveis, que produzem altos valores de ICMS.
Portanto, os recursos destinados à educação são também bastante variados.

No exemplo do Quadro 8 são simuladas quatro situações com municípios
que têm diferentes padrões de arrecadação. Acompanhem. O município a" é
um exemplo de município que tem uma receita própria muito elevada, ou
seja, os recursos próprios são quase o dobro da receita transferida. Como
esses municípios são aqueles que também têm elevado número de
matrículas, eles acabam tendo uma diferença significativa a receber. Em
nosso exemplo, esse município receberá R$14.903.000,00 do Fundão. Já o
município "b" tem uma situação em que seus recursos próprios são
significativos, mas representam a metade da receita transferida. Nesse
município, como há um número de matriculas também significativo, os
recursos a receber serão, mais ou menos, os mesmos recursos a serem
retidos. Por-tanto, o ganho é zero.

O município "c' do nosso exemplo é o município que perde: ele tem uma
receita própria pequena e um número de matrículas relativamente pequeno,
quer dizer, os recursos retidos, da ordem de R$2.500.000,00, vão ser
inferiores aos recursos que serão recebidos de volta, R$2.030.000,00. Então.
há uma perda de R$475.000,00 neste caso.

Já o município 'b" é um exemplo de município que tem ganho; é um
município que vive praticamente de recursos transferidos. Sua receita
própria é muito pequena, mas o número de matriculas é significativo
proporcionalmente ao tamanho do município. Então, esse município vai ter
uma receita positiva de R$321.000,00.

Uma outra leitura que deve ser feita do Quadro 8 diz respeito aos outros
compromissos do município com a educação. Não se pode esquecer que o
Fundo abrange apenas 15% das receitas transferidas e que seu
compromisso constitucional é com a aplicação de 25% de todas as receitas,
logo, das transferências. Sobram 10% mais os 25% das receitas próprias.
Com esses recursos o município poderá manter a educação infantil, a
educação fundamental de jovens e adultos e a educação especial.

Os gastos com o ensino médio são uma questão que merece atenção. Eles
somente poderão ser incluídos nesses valores se o município puder
comprovar que já universalizou o ensino fundamental; caso contrário, só
poderá aplicar no ensino fundamental recursos que sejam os 25%
determinados na Constituição.
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Concluindo, ao criar as bases para o repasse de recursos aos municípios. o
Fundão desencadeou o processo de municipalização do ensino fundamental.
Embora nem a LDB nem a Lei do Fundo façam referência a essa medida,
ainda que muito se fale das vantagens de se transferir aos municípios a
responsabilidade pelo ensino fundamental. a nova legislação preferiu falar
em regime de colaboração, comprometendo igualmente os Estados e os
municípios com sua oferta.

Então, por que essa onda de municipalização? Parece que. como os
Estados estão tendo altos custos com a manutenção de suas redes e estão
sendo obrigados a expandir sua oferta de ensino médio, a saída que muitos
deles estão encontrando é negociar com os municípios a transferência de
parte do ensino fundamental. No momento dessa negociação, os municípios
devem avaliar bem suas condições e pesar as vantagens e as desvantagens
de ampliar sua própria rede municipal, inclusive assumindo escolas da rede
estadual. Para isso é preciso ter clareza sobre as responsabilidades
financeiras que irão assumir, não apenas no presente, mas sobretudo as
despesas futuras que decorrerão, por exemplo, do pagamento de pessoal: do
pessoal técnico, docente e administrativo, suas aposentadorias e demais
benefícios.

Em síntese, o Fundão tem pontos positivos e negativos. Entre os pontos
positivos citamos o mecanismo de redistribuição de recursos, possibilitando
estabelecer um ponto de equilíbrio entre os gastos com o valor do ensino
fundamental de Estados e municípios e a possibilidade de melhoria dos
salários do pessoal da educação nos municípios que terão ganhos com o
Fundão - em Minas Gerais são apenas 14.6%. Entre os pontos negativos
estão: o pouco envolvimento da União: o baixo valor "per capita" definido
pela União para 1998: o grande número de municípios mineiros que
perderão receita em 1998: a indução à municipalização de escolas como
forma de garantir que os recursos não saiam do município e a expectativa
que se criou de que haverá melhoria salarial, o que nem sempre ocorrerá.

A continuidade da luta dos educadores deve, portanto, contribuir para
aumentar a participação da União rio Fundo, inclusive com o
estabelecimento de uma cota de aluno por ano que possibilite, de fato, uma
escola de qualidade - e ensino de qualidade custa muito mais que R$315.00
por aluno - bem como uma melhoria na política democrática do regime de
colaboração. Muito obrigada"

Palavras do Sr. João Batista dos Mares Guia
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Exmo. Sr. João Batista dos Mares

Guia, DD. Secretário de Educação, nosso primeiro debatedor, que disporá de
até 10 minutos para o seu pronunciamento.

0 Sr. João Batista dos Mares Guia - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
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Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Romeu Queiroz: Srs.
Deputados presentes; Srs. Deputados integrantes da Comissão de Educação
da Assembléia Legislativa; Exmo. Sr. Carlos Roberto de Souza, Presidente
da União dos Dirigentes Municipais de Educação Regional de Minas Gerais -
UNDIME -; Exmo. Sr. Vítor Vieira dos Santos, Presidente da Federação
Mineira de Associações Microrregionais de Municípios - FEMAM -: Exmo. Sr.
Antônio Carlos Hilário, Coordenador-Geral do Sindicato único dos
Trabalhadores em Educação; educadores presentes, senhoras e senhores,
estimados educadores que, em todo o interior de Minas, nos assistem nesse
momento, na expectativa de, em seguida, participar de um debate conosco
por meio do fax e do telefone; desejo, em nome do Governador Eduardo
Azeredo, em primeiro lugar, agradecer a todos pela presença e pela
participação e, de modo muito especial, saudar os parceiros da FEMAM, da
Associação Mineira de Municípios, do SIND-UTE e da UNDIME e a
Assembléia Legislativa, na pessoa do seu Presidente, Deputado Romeu
Queiroz, e na figura institucional de sua Comissão de Educação.

Registro que essa saudação especial é justa, porque, Sr. Presidente, pelas
informações que recebemos do Conselho Nacional de Secretários de
Educação, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, felizmente para os
mineiros e infelizmente no plano nacional, é a única que tem tomado
iniciativas como esta de hoje.

Basta que se diga que, ao longo do ano de 1997, esta Casa protagonizou
quatro importantes debates públicos a respeito de educação. Um deles foi o
célebre Seminário Estadual sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e sobre a Lei do Fundo. O evento foi realizado em quatro etapas,
culminando neste plenário e sendo transmitido ao vivo pelo canal da
Assembléia Legislativa. Os debates tiveram repercussão em todo o Estado
de Minas Gerais.

E importante também sublinhar que, se nesse momento, inicio de
dezembro de 1997, já temos 812 municípios mineiros que, por meio de seus
Prefeitos, celebraram solidariamente com a Secretaria da Educação acordos
e convênios, envolvendo ou não a municipalização, isso se deve à
contribuição da Comissão de Educação e da Assembléia Legislativa e. num
período mais recente, ao consenso entre o Governador do Estado. Eduardo
Azeredo, o Presidente da Assembléia, Romeu Queiroz, e a Comissão de
Educação, representada pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira. Esse
Deputado tomou a iniciativa de propor um projeto de lei que permite ao
Diretor de escola estadual na perspectiva de municipalização que esteja no
exercício de segundo mandato continuar como Diretor na escola então
municipalizada, com a contagem de tempo para fim de apostilamento
completamente assegurado. Isso é justo, pois o único apostilamento
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justificável no Estado, sob qualquer aspecto, é o de funcionário que tenha
alcançado uma posição de maior responsabilidade por meio do mérito.

Nosso Diretor de escola estadual. como se sabe. participa de um processo
de selec.ão competitiva intema, fazendo uma prova, apresentando um
currículo e um projeto de gestão escolar e, por último, sendo eleito por
alunos e pais - a família e por professores e funcionários - os profissionais.
Portanto, esse profissional está completamente habilitado a esse tipo de
premiação.

Quando se tratar de Diretor no exercício do primeiro mandato, ele ficará
em uma categoria especial de transição, com direito a completar o seu
primeiro mandato. Depois, terá a prerrogativa de disputar nova eleição
competitiva interna, em alguma outra escola estadual. Portanto, estamos
respeitando completamente o mandato do atual Diretor Escolar que esteja à
frente de uma escola que eventualmente venha a ser municipalizada.

Repito: isso tem sido possível em virtude do alto grau de entendimento que
está ocorrendo entre a Secretaria da Educação e a Assembléia Legislativa,
razão pela qual quero agradecer todos os Deputados. na  pessoa do
Presidente da Assembléia, por essa generosa contribuição.

Apenas a titulo de registro, enquanto alguns outros Estados - permitam-me
não citar, porque não se fazem representar - pragmaticamente escolheram o
caminho aparentemente fácil, mas que será doloroso a partir de 1998, de
buscar receber dos municípios, entre aspas. devedores e inadimplentes,
recursos, nos termos do que foi explicado pela representante do Conselho
Estadual de Educação, nós escolhemos o caminho, desde janeiro de 1997 -
e todos que aqui estão podem testemunhar o que vamos dizer -, de
artesanalmente procurar município por município. O Secretário da Educação,
na sua figura institucional, foi a 162 municípios neste ano. As
Superintendências Regionais de Ensino e suas equipes tiveram orientação,
que foi cumprida, para visitar cada Prefeitura, cada Câmara Municipal, se
reunir com Diretores estaduais e municipais e colegiados e abrir fóruns de
debates em cada um de seus municípios e nas jurisdições.

Na Comissão de Educação da Assembléia Legislativa, pelo menos dois
grandes debates foram feitos ao longo deste ano a respeito dessa matéria.
Freqüentemente temos converssado ou com todo o grupo de Deputados
dessa Comissão ou com alguns deles em função do tema. especialmente
com o Deputado José Maria Barros. Presidente. Com  o UNDIME, a
interlocução é permanente. assim como com a FEMAM e a AMN. Com  o
SIND-UTE, mesmo havendo algumas divergências, em um clima de
respeito, diria até em um clima fraternal, sem nenhum abdicar de suas
convicções e das críticas que uns e outros têm feito a seus eventuais
interlocutores, também tem havido esse tipo de debate em muitos fóruns,
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por todo o interior de Minas Gerais e principalmente na Assembléia
Legislativa.

A melhor demonstração dessa sintonia é poder apresentarmos, não aos
mineiros, porque isso não é novidade, mas ao público em geral esse
documento, que é um programa de cooperação educacional entre o Estado e
o município, e que vem afinado não apenas pelo Governo de Minas, mas
pela Associação Mineira de Municípios, presidida pelo Prefeito Municipal de
Teófilo Otôni, Edson Soares, que representa os prefeitos: pelo prezado Sr.
Vítor, que preside a FEMAM, que representa as associações microrregionais
de prefeitos; pela UNDIME, que representa os 853 Secretários Municipais de
Educação de Minas Gerais; pelo Conselho Estadual de Educação e pela
Assembléia Legislativa, por meio de sua Comissão de Educação.

Nesse documento ficou a alteração que nós elaboramos ao longo de dez
meses de trabalho. Recentemente. ele foi oficialmente lançado pelo
Governador do Estado, com a presença do Ministro da Educação, do
Presidente da Assembléia, do Presidente da UNDIME, do Presidente da
FEMAM, do Presidente da AMN, e do Presidente do Conselho Estadual da
Educação. Ele expressa o conceito dos mineiros a respeito de cooperação e
o consenso dos mineiros a favor dessa cooperação educacional.

Aqui contextualizamos a municipalização e subordinamos a munipalizaç.âo
ao conceito e à prática da cooperação, razão pela qual falamos em
munipalização solidária. Não é a Secretaria da Educação, não é o Governo,
o Executivo que fala. Somos todos nós. E o coletivo que assume essas
responsabilidades. Por quê? Porque. concretamente, estamos tratando do
compromisso recíproco de cooperarmos para assegurar a cobertura escolar
universal. Sabendo-se que, no caso de Minas, se prosseguirmos assim por
muitos e muitos anos, por mais de uma década, o Estado continuará a ter
um papel predominante no ensino fundamental. Tanto é que hoje temos
2.570.000 alunos matriculados no ensino fundamental na rede estadual,
enquanto todos os municípios mineiros têm 904.000.

Isso muda para 1998. Pelos protocolos e convênios de cooperação
educacional já firmados, os municípios estão assumindo cerca de 350 mil
matriculas da base de matriculas atual, de 1997, conforme o censo escolar
do Ministério da Educação feito em março deste ano, as quais se transferirão
para as redes municipais a partir de 1 012198. Assim, os municípios iniciarão o
ano de 1998 com um total de matriculas no ensino fundamental de 1.250.000
a 1.300.000 alunos. Correspondentemente. o Estado iniciará o ano de 1998
com cerca de 2.250.000 alunos matriculados no ensino fundamental.
Portanto, é uma redução em torno de 350 mil alunos em sua base de
matricula atual, enquanto os municípios estarão ampliando sua base de
matrícula atual, de 1997, em mais de 350 mil alunos para 1998. E por que
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fizemos isso, alcançando esse expressivissimo grau de acordo e
cooperação? Exatamente porque demonstramos que o processo de
municipalização - aqui permitam-me fazer não uma correção, mas um
esclarecimento sobre a fala da representante do Conselho Estadual de
Educação - não significa nenhuma perda financeira. Ficou patente que o
município não é obrigado a investir mais que 25%. A lei do Fundo diz como
todos temos de investir corretamente os 25%. Assim, somente perderia
recursos para o Fundo aquele que não cumprisse o que ele estabelece.
Cumprindo, nada perde, ao contrario, pode vir a ganhar financeiramente do
próprio Fundo. Os recursos correspondentes à transferência de 350 mil
alunos do Estado para os municípios estão integralmente investidos no
ensino médio. Tanto é assim que. neste Governo, considerando o período de
1995 e 1998. teremos saltado de 346 mil matriculas no ensino médio - início
de 1995 - para 707 mil matriculas no inicio de 1998. Portanto. um
crescimento de mais de 100% nas matriculas do ensino médio no intervalo
de menos de quatro anos concluidos, o que é absolutamente inédito e
revolucionário neste Pais. Primeiro, a Constituição não obriga nenhum ente
da União a investir no ensino médio. o que é um erro. Segundo, a lei do
Fundo nada diz acerca do ensino médio. Terceiro, a LDB diz que -pode" ou
deve", não diz que "tem". Ela recomenda que a prioridade do Estado seja o
ensino médio. Mas a lei do Fundo, que é a Constituição revista, diz que o
ensino fundamental é o centro das atenções dos Estados e dos municípios.
Mas nós assumimos esse compromisso ético e político de garantir. em Minas
Gerais. em 1998, para todo aluno formando na 53 série da rede estadual e
das redes municipais o direito liquido à matrícula no ensino médio. Portanto.
é um sistema de vasos comunicantes. Os recursos liberados nas receitas do
Estado e no orçamento da educação são imediatamente transferidos para
investimentos no ensino médio, que, como se sabe, tem o custo-aluno igual
ao dobro do custo-aluno do ensino fundamental e um conjunto de requisitos
técnicos e de infra-estrutura mais elevado do que aquele observado no
ensino fundamental.

Finalizando, queria registrar que, no início do ano, haverá um certo tipo de
inquietação compreensivel, pois as leis são novas, foram promulgadas pelo
Presidente Fernando Henrique em dezembro passado, quando os Prefeitos
acabavam de assumir seus novos mandatos. Além do mais, trata-se de
matéria polémica e que suscitou as mais variadas interpretações. Qual foi o
caminho que Minas escolheu? O caminho da paciência, do respeito, do
diálogo e da construção de consensos. Agora, em dezembro, podemos
celebrar mais de 800 convênios de cooperação. Hoje, à tarde, vamos
celebrar mais 14, com 14 Prefeitos que estarão em audiência conosco.
Estamos caminhando para perto de 100%, todos cumprindo rigorosamente
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seus compromissos e, o que é mais importante, com a chancela e a
participação de todos os parceiros que aqui foram nominados e que são
autores e signatários desse documento, que, repito. é um documento que
contempla não apenas a universalização da cobertura escolar, estendida ao
ensino médio, mas a capacitaç.ão de dirigentes estaduais e municipais, num
programa de R$36.000.000,00, assumido pelo Estado: a capacitação de
professores de 1a a 4a séries, ou CDA. para 90 mil professores, num
programa de R$80.000.000,00, assumido pelo Estado; a capacitação de
professores de 5a a 8a séries, para cerca de 50 mil professores, num
programa de R$60.000.000,00, assumido pelo Estado, afora a capacitação
de professores do ensino médio. Adicionalmente, o treinamento e a
capacitação de secretários e equipes técnicas de secretarias municipais de
educação, com uma equipe já formada com a ex-Reitora Vanessa
Guimarães coordenando a capacitação das equipes técnicas de secretarias
municipais de educação, e toda a garantia de assistência técnica e
pedagógica para que a mesma qualidade de ensino que praticamos na
escola estadual seja praticada e observada também na escola municipal.

Portanto, estamos derrubando o muro de berlim que separava a escola
estadual da municipal em Minas Gerais, para garantir escola para todos e
qualidade para todas as escolas mineiras. Muito obrigado a todos os
parceiros. A Assembléia Legislativa, renovo os nossos cumprimentos e a
nossa admiração por essa extraordinária iniciativa e cooperação.
Desculpem-me por ter extrapolado um pouco o tempo.

Palavras do Sr. Carlos Roberto de Souza
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Carlos Roberto de Souza,

Presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME -,
que disporá também de até 10 minutos para o seu pronunciamento.

O Sr. Carlos Roberto de Souza - Bom dia. Quero saudar o Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Romeu Queiroz. e, em nome dele, todos
os companheiros da Mesa, todos os mineiros que estão nos assistindo, os
Deputados e os colegas presentes aqui na sessão. O processo que estamos
vivenciando, de implantação, sobretudo dessas duas leis, a nova LDB e a lei
que criou o Fundão - Fundo de Desenvolvimento e Valorização do Ensino
Fundamental, está causando um rebuliço, problemas e alguns transtornos,
sem dúvida, para alguns municípios que estão tendo de se submeter a essas
leis federais, alterando de forma significativa a sua relação com a oferta
desse serviço público.

Nós na UNDIME que congregamos todos os Secretários de Educação,
temos procurado criar as condições de entendimento desse processo,
fazendo com que os municípios possam se qualificar para enfrentar esse
debate, numa condição que permita fazer os processos de negociação em
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igualdade de condição com os demais entes da Federação.
Creio que todos os Secretários, Prefeitos, Vereadores, Diretores e

professores estão ansiosos para compreender aquelas ações práticas, que
aparecem no cotidiano desse processo. Primeiro, é importante ressaltar,
como foi bem explicado pela Pror Glaura Vasques, que os municípios não
são obrigados a fazer a municipalização. No entanto, se eles não a fizerem,
vão ter retidos os recursos, de forma compulsória. Na prática, isso induz a
um processo de municipalização. Se ele municipaliza, aumenta a sua
despesa. Portanto, o município não tem saída. Ou ele perde receita, tendo-a
retida, ou aumenta a sua despesa, ampliando o seu processo de
municipalização.

O que se deve fazer? Esse é o grande desafio. E encontrar uma forma, um
meio-termo que permita entrar nesse processo de municipalização, fazendo-
o de forma a não comprometer os recursos do município. Encontrar esse
meio-termo é o "x" da questão. Muitas vezes, os municípios têm de se
submeter a algumas resoluções ou ações da Secretaria, que também tem a
sua implicação no município. Ora. para nós, essa questão tem sido o grande
problema. Recentemente, tivemos uma resolução que foi publicada no diário
oficial, normatizando a oferta de vagas do ensino médio na rede estadual e
vinculando-as a um processo de municipalização do ensino fundamental.
Essa resolução pode estar contida no documento que foi assinado por nós e
comentado pelo Secretário. Trata-se de um processo de municipalização
cooperada, mas, da forma como foi colocada, retira do município a
autonomia que lhe foi conferida pela Constituição. Inclusive, vai de encontro
ao próprio texto da lei que determina que o município não é obrigado,
simplesmente vai ter retidos os seus recursos. Queremos encontrar esse
termo que nos permita cooperar com o Estado, no sentido de garantir a
oferta de educação pública de qualidade em todos os níveis: do ensino
infantil, que, segundo a LDB. é responsabilidade do município; do ensino
fundamental, que é responsabilidade do município e do Estado,
prioritariamente do município; e do ensino médio, que é de responsabilidade
exclusiva do Estado. Encontrar esse termo é o nosso desafio. Temos que
encontrar uma forma que permita ao Estado ampliar sua oferta de ensino
médio, permita ao município ampliar sua oferta de educação infantil e
permita a garantia de universalização, com qualidade do ensino
fundamental. compartilhado entre Estado e município. Na exposição da Pror
Glaura, vimos que o Estado tem um número maior de alunos. Isso vai ser
assim para sempre. Os 15% que a Emenda à Constituição n° 14 vinculam
para o ensino fundamental correspondem aos 15% da receita dos municípios
e aos 15% da receita do Estado. Como esta é, em média, duas vezes maior
do que a dos municípios. os 15% do Estado também vão ser duas vezes
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maior. No final das contas, se tudo ficar equilibrado, sempre o Estado vai ter
uma proporção de matrículas no ensino fundamental acima dos 66%. que
são 213 desse total. Estamos caminhando para essa posição de equilíbrio.
Estamos procurando encontrar esse termo.

Uma das coisas que mais chamaram a atenção no seminário dos dias 16 e
17 de outubro foi a perspectiva de uma estratégia que permitisse aos
municípios incorporar novas matriculas à sua rede, reduzindo o impacto
financeiro delas. Eu falava, naquela oportunidade, que existe alguma forma
de o município incorporar novas matriculas, incorporar receitas com o
Fundo, sem ter um grande dispêndio, um grande crescimento de despesa.
Na primeira situação, o município tem uma escola municipal próxima a uma
escola estadual, tendo a primeira capacidade ociosa, saias com pequeno
número de alunos, turmas ociosas e turno ocioso. O município, nesse caso,
já tem custo com a infra-estrutura, a manutenção e a direção. Se ele
transferir os alunos da escola estadual para a municipal, ampliando o
número de alunos por professor, completando a ociosidade das salas e dos
turnos, vai estar transferindo a receita sem aumentar em demasia o seu
custeio, pois estará usando o custeio que já tem. Essa é a primeira saída, a
primeira forma de se conseguir uma melhor performance", ou seja, evitar
uma perda maior dos recursos com um processo de municipalização que
implique um crescimento menor da despesa. A segunda saída seria a
seguinte: em vez de municipalizar as turmas de 5a a 8a séries, que têm custo
maior e maior dificuldade operacional, que o município fique com as turmas
de 1  a 4a séries.

Sobre a questão do ensino rural e do ensino urbano, o que tenho a falar é
que o rural é sempre mais caro do que o urbano. Nele, a relação entre o
número de funcionários e o de alunos é menor e há um custo adicional, o do
transporte. Se a escola tiver uma relação maior de alunos e funcionários,
isso vai implicar maior custo de transporte de alunos e professores. Então, o
custo da escola rural é muito maior. Se o município tem condições de
escolher - e essa prerrogativa é do município; se ele for fazer um processo
de municipalização, é de sua autonomia determinar a escola de sua
preferência -, é preferível uma escola urbana. Mas, naturalmente, todo esse
procedimento tem que estar embasado no principio de que queremos uma
educação pública de qualidade, não importa se da rede estadual ou
municipal. Devemos fazer isso de forma cooperada, todos juntos, com o
mesmo propósito, ou seja, o de resgatar a cidadania e dar uma educação
pública de qualidade. Era o que tinha a dizer. No momento da interação,
vamos ter a oportunidade de esclarecer mais esses pontos que abordamos
agora.

Palavras do Sr. Vítor Vieira dos Santos
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O Sr. Presidente - Com a palavra. o Dr. Vítor Vieira dos Santos, Presidente
da Federação Mineira de Associações Microrregionais de Municípios -
FEMAM -, que disporá de 10 minutos para o seu pronunciamento.

O Sr. Vítor Vieira dos Santos - Sr. Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Romeu Queiroz: membros da Mesa; participantes desta audiência
interativa, que, mais uma vez, discute educação: cabe a nós valorizar esse
esforço de possibilitar uma ampla discussão desse assunto, que, com toda a
certeza, deve continuar merecendo prioridade de todos os que exercitam
função pública no Brasil. Se não discutirmos com profundidade a educação
pública e não procurarmos, a cada dia, dar mais atenção a esse assunto. a
escola pública vai continuar tendo má qualidade. E são justamente esses
alunos que precisam de mais atenção para se tomarem. no futuro, cidadãos
capazes de exercer plenamente a sua função na sociedade. Isso só se faz
através da educação. A escola pública deve proporcionar ensino de
qualidade a todos que não têm acesso à escola privada.

Em um processo de cooperação, é preciso ter bem claros os objetivos do
que se está discutindo, do foco da questão. No nosso caso. quando falamos
em qualidade, é lógico que precisamos ter uma estrutura escolar mais
adequada, com a possibilidade de remuneração dos agentes que fazem dela
uma escola de qualidade, ou. pelo menos, sinalizando uma possibilidade de
melhoria, de valorização dessa remuneração. Temos de saber se a nossa
escola pública tem condições de diminuir o desperdício que ainda se verifica,
apesar de todo o esforço empreendido em Minas Gerais, e que precisa ser
eliminado. Acho que. além da universalização, a evasão escolar e a
repetência devem ser o objetivo-alvo, pois têm de ser extirpadas da escola
pública. Está ai um fato grave, que não permite que tenhamos sucesso
permanente na nossa escola, pelo inchaço de pessoas fora da faixa etária
ocupando a mesma sala de aula seguidamente.

Então, essas questões precisam estar bem claras. E esse processo vem de
uma legislação federal, que, penso, tem qualidade sim, porque objetiva uma
distribuição de recursos. O Prof. Carlos deixou clara a questão da
possibilidade de financiamento. E lógico que o Estado tem o dobro dos
recursos do bolo municipal, mas o pior é que este, além de ser a menor parte
da história, é pessimamente distribuído. Quando falamos em educação,
temos que levar em consideração a renda 'per capita"; temos que nos
reportar à receita per capita". Se compararmos um município que tem a
maior receita "per capita' em Minas com o de menor renda "per capita", a
relação vai ser de 1 para 30 vezes. E isso ocorre em todo o Brasil. Ai está
um aspecto positivo dessa lei, que promove retenção do Estado contra o
município, e tem um processo per capita". ou seja, por aluno, atendido na
hora da redistribuição. Esse é o aspecto positivo da lei, que, pelo menos.
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sinaliza na direção de melhorar a distribuição dos recursos públicos. Pena
que ela ainda se retém em nível de um fundo estadual, e não de um fundo
em nível de Brasil. Então, as diferenças entre Estados permanece. De
qualquer forma, já é um sinalizador. Quando essa lei disciplina um
percentual para pagamento dos professores no exercício do magistério, já dá
uma garantia mínima. Independentemente de estar vinculada ao Estado ou
ao município, existe uma garantia mínima do "fundão" ou da lei no sentido de
direcionamento desses recursos para a valorização do que está na sala de
aula. Penso que esses são aspectos francamente positivos, mas, como toda
legislação que induz a modificações profundas, principalmente da vida
financeira de Estados e municípios, traz conseqüências que precisam ser
avaliadas. E, no sentido de cooperação, ela tem buscado o melhor para que,
daqui por diante, o esforço que já foi feito não seja prejudicado. Que
tenhamos neste momento uma visão mais clara para levarmos às regiões
que ainda não puderam assimilar a melhoria da qualidade de ensino todo
esse esforço que possibilitou ganhos regionalmente dentro do nosso Estado
e do nosso País.

Queria dizer o seguinte: o próprio Estado reconhece claramente que, para
se tentar um esforço com vistas à melhoria da qualidade de ensino,
precisamos pensar em padrões de dispêndio, por aluno, bem superiores a
esses valores colocados aí. O próprio Estado reconhece, ao gastar
R$2.200.000.000.00 numa rede de 2.500.000 alunos, que é preciso gastar
algo em tomo de R$900,00 por aluno para tentar reverter isso. E os
municípios que estão conseguindo fazer a coisa com qualidade têm de estar
dispostos a aplicar recursos dessa ordem. Essa é uma visão que temos de
ter bem clara, e isso já foi colocado pela Profa. Glaura.

No ensino de qualidade, o que é possível está colocado aí. Penso que
temos de buscar um esforço conjunto de municípios e Estado visando
alguma complementação da União, que sempre foi direcionada para o
Estado, de alguma forma, e agora corre o risco de cessar, em face do limite
de R$315,00. Penso até que, se consultarmos a Secretaria do Tesouro sobre
as previsões de arrecadação para o ano que vem, veremos que ela já coloca
uma previsão do FUNDER para Minas Gerais. Isso já vai elevar a média de
Minas Gerais, fazendo uma previsão, para R$355,00. Mas ainda são valores
baixos, e temos de buscar sempre uma complementação para que a
educação seja, realmente, o alvo prioritário. Que não fiquemos apenas na
discussão da valorização do magistério, de quem é a escola, mas que Minas
Gerais caminhe definitivamente para superar as dificuldades que temos
aprendido a superar, paulatinamente. ano a ano.

Acho que esse esforço precisa representar novos projetos, com conquistas
mais importantes do que as que foram conseguidas até então. Com certeza,
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durante todo esse programa e com essa interação, teremos a oportunidade
de exaurir ou, pelo menos, diminuir as dificuldades que temos sentido, no
interior, nesse processo de implantação da nova legislação sobre educação.

Palavras do Sr. Antônio Carlos Hilário
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Antônio Carlos Hilário,

Coordenador do SIND-UTE, que também disporá de 10 minutos para seu
pronunciamento.

O Sr. Antônio Carlos Hilário - Inicialmente, gostaria de cumprimentar as
autoridades da Mesa, as pessoas do Plenáno e. em especial, os
telespectadores que nos acompanham, movidos pela preocupação com
essas mudanças em curso. Gostaria, ainda, de fazer um agradecimento
especial à Assembléia Legislativa pela oportunidade de mais uma vez estar
aqui debatendo o assunto e também por seu empenho para tomar menos
traumático o processo das alterações que ultimamente têm ocorrido no
campo da educação.

Assim, é necessário fazer algumas considerações. Tanto a LDB quanto a
Lei do Fundo, já tomando como base um pouco da exposição da Glaura,
apresentam aspectos positivos e negativos, alguns dos quais quero ressaltar.
Gostaria de sinalizar, como tenho feito reiteradamente tanto nos debates
nesta Casa quanto em nossas visitas aos vários municípios deste Estado,
que nossa preocupação tem um eixo central, que e a garantia da educação
no campo dos direitos sociais, ou seja, como um direito do cidadão e,
portanto, um dever do poder público. Nossas ações no SIND-UTE e as
minhas em particular são baseadas nesse eixo. Não participamos de
nenhuma discussão sem o compromisso claro de estarmos discutindo a
educação como um direito de todos aqueles que dela necessitam.

Dessa forma, é interessante ressaltar pelo menos uns três pontos positivos
da legislação. O primeiro é a existência de critérios claros de repasse de
verbas, inclusive com prazos definidos. Outro ponto é a obrigatoriedade da
aplicação de percentuais mínimos no ensino fundamental. E, por fim, a
exigência de um conselho fiscal para gerir esses recursos, o que garante
maior controle social da aplicação das verbas públicas.

No entanto, vemos alguns problemas; algumas questões são discutíveis. A
primeira delas é o custo por aluno. Temos de entender que as preocupações
do Governo Federal e. ultimamente. do Governo do Estado têm sido tão-
somente com a redução de gastos e a contenção de despesas - o que, em
meu entendimento, é um ponto muito negativo. Ou seja, não se leva em
conta, quando se discute sobre verbas, a questão da qualidade. Esse é um
dos aspectos negativos que enxergamos. Entendemos mesmo que a própria
terminologia "custo por aluno" já é um referencial dessa preocupação que
citamos. Em nosso entendimento. deveríamos ter uma terminologia um



634
pouco mais adequada, que seria "custo por aluno por qualidade", porque,
assim, possibilitaríamos a saída dos aspectos financeiros, apenas - com
vistas à retenção e á economia de gastos -. e dariamos um passo à frente na
busca pela qualidade. Para nós, isso é fundamental, até mesmo para não
permitir a inviabilização da gerência do sistema educacional por parte dos
municípios, na medida em que praticamente todos eles, pelo menos entre
essas dezenas onde estivemos fazendo o debate, já têm um custo por aluno
muito superior ao que está colocado. Muitos desses municípios têm um Custo
por aluno superior a R$500,00, R$600.00 ou R$700.00. Então, o que
significam R$300,00 ou R$315,00? Significam um rebaixamento da
qualidade nos municípios.

Esta é uma preocupação que para nós tem que ser levada em conta: a
questão do custo por aluno por qualidade. Para se ter um exemplo dessa
precanzação dos recursos, basta fazer uma continha muito simples: se
pegarmos R$315,00 e dividirmos pelos 365 dias do ano, chegaremos a uma
quantia de menos de R$1,00 para o custeio do aluno. Isso é praticamente o
preço de uma passagem de ida em ônibus, não dá nem para voltar. Por isso
temos essa preocupação.

Um outro aspecto negativo é o seguinte: não há uma preocupação visível
com o combate à sonegação de impostos, principalmente daqueles que são
aplicados na educação. Só para dar um exemplo, no ano em que houver
problemas de arrecadação do ICMS ou em qualquer um desses outros
impostos, o que vai acontecer? O município vai se ver mais sufocado à
medida que houver queda de receita. Sabemos que isso é bem previsível,
principalmente numa economia como a nossa.

Um outro aspecto que também achamos interessante ressaltar é que,
apesar de entendermos como aspecto positivo a universalização e o
aumento de recursos e de garantias para o ensino fundamental, vemos aí
um paradoxo. Apesar da importância da garantia da universalização no
ensino fundamental, temos que entender que existem outros níveis de
ensino que também compõem a chamada educação básica. Educação
básica não é apenas o ensino fundamental. Há outros níveis de ensino que
compõem a educação básica. E isso não é levado em conta, ou seja, essa
preocupação com o ensino fundamental, que para nós é positiva, não pode
prejudicar as outras áreas que também compõem a educação básica. Então,
para nós, esse é um problema que tem que ser solucionado.

A educação infantil é importante para o bom desempenho do ensino
fundamental. Então, por que não há essas condições de aplicação no ensino
fundamental também na educação infantil? O mesmo acontece com a
educação de jovens e adultos. As verbas do Fundo também não estão
destinadas para essa área, o que fere inclusive um preceito constitucional, o
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art. 208, na medida em que exclui o direito à educação daqueles que não
puderam tê-la na mais tenra idade. Esse é um problema que fere também o
próprio Estatuto da Criança e do Adolescente.

A questão do ensino médio é um pouco mais complicada, por causa das
ações que a Secretaria de Estado tem desenvolvido. Não há nenhuma
garantia de percentual mínimo de investimento para o ensino médio, o que
tem. aliás, levado a restrições ao acesso a essa área de ensino e que
sinaliza para um inicio de privatização. Basta ver as reclamações que temos
recebido no Sindicato - e parece-me que já faz parte das preocupações
também aqui desta Casa - quanto às cobranças de taxas de matrícula para o
ingresso no ensino médio a partir de 1998. Isso significa a franca abertura de
um processo de privatização, inclusive usando a estrutura pública. Para nós,
isso é uma agravante. Já tenho conhecimento de que essa matéria está em
discussão aqui nesta Casa. E necessário que tenhamos cuidado com relação
a isso.

Gostaria de colocar aqui algumas divergências em relação ao processo
que vem se dando com base na fala do Secretário da Educação. Na
realidade, quando foi realizado nesta Casa o fórum. nos dias 16 e 17.
pretendia-se desenvolver um processo menos traumático, no qual a
colaboração não fosse substituída pelo autoritarismo das imposições.

Naquela ocasião, inclusive através dos debates aqui realizados, pudemos
chegar à conclusão de que havia um consenso sobre a necessidade de uma
negociação que levasse em conta o aspecto da colaboração. E. no entanto,
o que temos assistido de lá para cá e lamentamos, é a continuação da
imposição, por parte da Secretaria da Educação, do processo de
municipalização. Gostaria também de fazer uma discussão fraterna, porque,
para mim, não há possibilidade de haver fraternidade, solidariedade,
parceria, se não houver honestidade nesse aspecto. Com todos os
problemas que possamos ter uns com os outros, ë fundamental o resgate da
verdade, e o que temos percebido nos vários municipios é que a partir do dia
16 ou 17 nos começaremos a vivenciar o processo da imposição e do
autoritarismo que se faz presente. A própria carta da UNDIME, naquela
ocasião, já apontava para a ausência de uma negociação mais companheira

: por parte do Estado, junto com os municípios. Então, para nós do SIND-UTE,
é fundamental o resgate do principio da verdade e cia realidade como
perpectiva de superação dos problemas.

Outra crítica que fazemos é a seguinte: o que vimos no dia 12 de
novembro, menos de um mês após o forum dos dias 16 e 17 de outubro?
Uma resolução editada pela Secretaria da Educação que fere a própria
Constituição, além de chantagear os municípios para que façam a

o municipalização. Esse negócio de negociar duas vagas do ensino
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fundamental contra uma do ensino médio é uma agressão à autonomia dos
municípios. No entanto, aquilo não só é uma prática nefasta como vem
corroborada por uma resolução, e resolução não pode estar acima da lei.
Não pode estar acima da Constituição Federal. Nesse sentido, a resolução
comete dois flagrantes delitos. lima resolução teria de garantir a aplicação
da lei, da Constituição, e ela faz o contrário. Em segundo lugar, ela promove
uma ilegalidade na medida em que estabelece inclusive a idade como
critério para o acesso ao 20 grau. A Carta Magna diz que o Estado tem que
dar as garantias para a educação. Se tem que dar garantia, isso tem que ser
feito negando-se um outro direito, que no caso seria o ensino fundamental. A
lei tem que ser cumprida sem que se coloquem condicionantes.

Gostaria de ler a resolução para que ficasse muito claro o que digo. O art.
20 diz o seguinte: A matrícula de alunos da escola pública para o ingresso na
i° série do ensino médio de 1998 obedecerá aos seguintes critérios de
prioridade, respeitando-se o disposto no art. 10.

1° - Alunos que concluírem a 8° série do ensino fundamental no ano de
1997; alunos que concluírem a 8a série do ensino fundamental em 1996;
alunos que concluírem a 5a série em 1995 e assim sucessivamente, até o
limite de vagas. Então, ê até o limite de vagas. Não se tem vaga garantida.
Então essa falácia de que se está ampliando a universalização do ensino
médio é contradita pela própria resolução.

" 1 0 - Quando o número de vagas for insuficiente, o atendimento será
realizado até o limite de vagas, respeitando-se a ordem crescente de idade
dos candidatos." Quero aqui dialogar com os pais e as mães presentes e
com os que estão nos assistindo. Se você tem dois filhos na 8° série - eles
podem até ser gêmeos -, haverá uma briga entre eles. Aquele que nasceu
um minuto mais tarde vai perder o direito. Então, nós não temos garantia da
universalização e sim condições dentro de um limite de vagas. Ou se
entende isso ou vamos ficar aqui discutindo sem encontrar as reais soluções.

Para terminar, gostaria de colocar o seguinte: eu já disse da vez passada -
digo muito por aí e quero reiterar novamente aqui - que não há como
entender esses processos de mudança e de reforma, tanto gerais, da
sociedade brasileira, quanto no âmbito da educação. Se, de fato, quisermos
encontrar um caminho que garanta a educação no campo dos direitos
sociais, não há como fazer isso se não compreendermos a lógica que está
por trás de tudo. E necessário entendermos que o mundo hoje passa por um
processo de restruturação do sistema capitalista, através da globalização,
que é um elemento-chave nesse processo, com a instituição do chamado
Estado neoliberal, que é o estado mínimo. Se não tivermos essa
compreensão, não adianta, porque não vamos estar garantindo a educação
enquanto direito. E o que acontece no Pais hoje? Esse processo de
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municipalização tem que ser visto com muito cuidado. Quero lembrar o João
Monlevade. do Conselho Federal de Educação, que disse: "Desconfie de
todo aquele que quer induzir à municipalização.

Então, gostaria de dizer o seguinte: temos um efeito dominõ. O Governo
Federal, para garantir o seu estado mínimo, empurra a responsabilidade para
o Governo Estadual: este, por sua vez, para garantir o seu estado mínimo,
empurra a responsabilidade para o município. E o município, empurra para
quem? Ele simplesmente abrirá mão e. ao fazê-lo, estará também colocada
a privatização do ensino fundamental. Então, é essa a preocupação que
gostaria de manifestar a todos aqui, agradecendo, mais uma vez, á
Assembléia Legislativa o seu empenho na discussão dessa questão. que é
muito séria. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos inicio à fase de debates. A

Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular
perguntas aos debatedores. As questões poderão ser encaminhadas por
escrito ou oralmente. Os telespectadores poderão fazê-lo pelo telefone
(0800) 310888 ou pelo fax (031) 290-7810. Para que possamos agilizar o
debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensando a formalidade das
saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para fazer a
sua intervenção.

Debates
O Sr. Presidente - A primeira pergunta pelo telefone vem de Darlene

Aparecida Ferreira. da 293 Superintendência Regional de Ensino, de
Patrocínio, para o Secretário da Educação, Sr. João Batista: "60% dos 15%
do FUNDEF têm que ser gastos com pagamento de pessoal do magistério e
habilitação de professores leigos. Como fica a situação das Prefeituras que
não têm condições de cumprir esse dispositivo perante o Tribunal de Contas.
mesmo assumindo a sua capacidade mínima de alunos?"

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Veja bem, não há hipótese de o
município não poder cumprir, porque ele o faz conforme a sua receita e a
sua real disponibilidade financeira. Não há nenhuma lei que determine - e
isso seria uma contradição nos próprios termos - que o município tenha que
investir, primeiro, mais do que o mínimo estabelecido pela Constituição. ou
seja, os famosos 25°h de todas as suas receitas geradas localmente ou
transferidas no ensino fundamental ou nos outros segmentos. Dentro desses
25%, 15% das receitas transferidas, e apenas delas, têm - não podem ou
devem - que ser investidas no ensino fundamental.

Onde. muitas vezes, está o problema? Aí. nada melhor que a observação.
a vivência, o fato de estar freqüentando o interior, debatendo com Prefeitos,
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Secretários Municipais, Câmaras Municipais, visitando as escolas,
conhecendo as receitas municipais, a contabilidade e a execução
orçamentária das Prefeituras. Não se trata de má-fé de quem quer que seja.
Trata-se de um erro politico-legislativo, no plano federal, de não ter a tempo
regulamentado dispositivo constitucional que obriga todos os Estados e
municípios a investir o mínimo de 25%.

Como, até dezembro de 1996, essa regulamentação não existiu e agora
acontece, pelo menos de modo parcial. pela Lei do Fundo, o que aconteceu
no Brasil, de uma maneira, diria, muito ampla, não generalizada? Cito o
exemplo de São Paulo, que é dramático. A Secretária do Estado de São
Paulo, Rose Bauer, que é uma excelente profissional - acho até que de
maneira, digamos assim, algo grave -, fez um apelo público para que o
Governador do Estado acionasse a Procuradoria-Geral do Estado de São
Paulo para que esta, por meio do Ministério Público, obrigasse as Prefeituras
a investir um mínimo de 15%, conforme diz a Lei do Fundo, no ensino
fundamental. Por quê? Porque mais de 200 Prefeituras, desde 1988, estão
utilizando os recursos dos 25% da educação para a compra de bolsas de
estudo para cursos universitários e financiando com recursos públicos um
sistema privado de faculdades particulares que proliferaram no interior de
São Paulo. Então, essas Prefeituras não têm alunos no ensino fundamental.

Em Minas Gerais, isso não aconteceu até certo ponto, mas em vários
casos aconteceu também. O que era muito freqüente nas Prefeituras?
Primeiro, investimentos municipais em turismo com recursos da educação,
porque não havia regulamentação: investimentos municipais em cultura com
recursos da educação; investimentos municipais em esporte e lazer com
recursos da educação: patrolamento de estrada rural, conserto de ponte,
obra da Prefeitura, mobiliário da Prefeitura, frota de veículos da Prefeitura,
tudo com recursos da educação. Isso está observado e comprovado em
muitíssimos lugares.

E os investimentos em educação? E por isso que a Prefeitura coloca
assim: custo de aluno por ano, como dizia o Prof. Hilário - mas é um
equivoco: R$1.400,00, R$1.800,00, quase o custo por aluno de Primeiro
Mundo. Por quê? Porque não havia aluno. Investia em quê? Mantinha escola
com 100, 150. 200 alunos e multiplicava o custo agregando todos esses
investimentos na conta da educação.

Felizmente, agora o Tribunal de Contas é muito mais diligente e está
fiscalizando. Então, o que está havendo na verdade é o seguinte: não há
aporte de dinheiro novo na educação. As Prefeituras não estão sendo
obrigadas a investir mais recursos, além dos 25%, em educação. Agora, elas
vão ter qualidade nesse investimento, políticas públicas formuladas.
objetivos claros e processos gerenciais claramente definidos para garantir
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matrículas para todos com qualidade de ensino. Agora, tem de haver, sim,
política educacional, objetivo, processo, meta e avaliação, razão pela qual
constituímos aquela equipe a que fiz referência, para ajudar 400 a 500
Prefeituras mineiras a constituir essa massa crítica, treinando pessoal,
organizando estatísticas educacionais e fazendo. na  prática. o processo da
cooperação educacional.

Portanto, não há hipótese de ônus financeiro para Prefeitura alguma,
porque o limite está fixado na Constituição. São 25% de toda a receita no
ensino em geral e, dentro deles, 15% das receitas conseguidas, ai, sim,
obrigatoriamente no ensino fundamental. E por isso que ninguém perde.
Quem ganha é o aluno, quem ganha é o pai do aluno, quem ganha é o
cidadão.

A educação vai ser prioridade em qualquer município brasileiro, muito
além do discurso. E um equivoco afirmar que há dinheiro novo colocado
nisso, que se está obrigando Prefeitura ou Estado a investir mais que os
25%. Não. O preceito constitucional permanece. E uma questão de
racionalidade, de prioridade, de clareza de objetivos e, agora, de cumprir a
lei, porque a lei agora é clara. Ela regulamentou dispositivo constitucional, e
já se sabe como é que todos temos - não podemos ou devemos - de investir
no ensino fundamental. Ganham todos, evidentemente, e em primeiro lugar,
a cidadania.

O Sr. Presidente - Vamos dar oportunidade ao Dr. Carlos Roberto para que
complemente também essa resposta. pelo prazo de 1 minuto e meio.

O Sr. Carlos Roberto de Souza - A minha posição aqui é bastante
pragmática: são os problemas que os municípios estão vivenciando nesse
processo de implantação.

Conheço bem essa questão da Darlene, porque há muitos municípios que
estão com esse problema. Imaginem vocês que há um município que tem
uma única escola. e essa escola foi municipalizada, sendo que todos os seus
professores são efetivos. E é garantido pela resolução de abril da Secretaria
de Estado que eles vão ficar em disponibilidade, em adjunção, melhor
dizendo, com ônus para o Estado, e o município fica, na pratica, com o
problema do gasto desses 9% em folha de pagamento.

A primeira idéia seria simples e nobre: vamos dar uma complementação
ao professor, vamos aumentar seu salário. Mas o municipio não pode
simplesmente fazer isso porque, até por opção das pessoas, elas podem sair
desse processo de adjunção, com o tempo, se aposentarem, e o município é
que vai ter que arcar com isso.

Se ele elevar muito além das suas reais possibilidades o salário do seu
pessoal, quando tiver que arcar com a folha de pagamento. o município vai
estar numa situação em que não vai conseguir pagar a todo mundo. No
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entanto, ele tem que gastar essa proporção. Então, no cotidiano dos
municípios, essa é uma dificuldade real.

O que estamos procurando é estudar isso com toda a tranqüilidade para
encontrarmos uma forma que nos permita uma certa graduação e um certo
limite, de modo a garantir esse princípio, impedindo que os municipios
tenham um custo elevado, o que pode levá-los, mais tarde, à falência. Isso,
quando ele não tiver mais a possibilidade de ter o pessoal em adjunção com
ônus.

Pretendemos ainda estabelecer isso numa determinada faixa de tempo,
com uma certa graduação, e elevar a remuneração do pessoal do
magistério. Mas esse é um problema prático que está difícil de ser
solucionado.

O Sr. Presidente - A segunda pergunta por fax vem das escolas estaduais
e municipais de Capinópolis para o Prof. Carlos Alberto de Souza e é
dividida em três partes: Os recursos provenientes do Fundão serão
suficientes para atender à demanda do ensino fundamental em Minas
Gerais? Qual é a posição da UNDIME sobre a gestão dos recursos do
Fundão? A autonomia administrativa dos municípios não está sendo
desrespeitada?".

O Sr. Carlos Roberto de Souza - Essa pergunta permite-nos avançar em
algumas questões muito importantes. Primeiro, o Fundo - foi bem explicado
pela Profa. Glaura e pelos outros colegas aqui presentes - não está
colocando recurso novo, mas também não está tirando nada. Ele está
regulamentando dentro do que temos no sistema total do Estado, na rede
estadual e nas redes municipais. Dessa forma, o sistema geral do Estado é
que está tendo um ponto médio.

E verdade que, em alguns municípios, esse ponto médio induz a uma
redução de recursos, e em outros induz a uma ampliação. Ora, isso,
naturalmente, vai gerar um ponto em que esse custo vai ser o que vai existir
em Minas. Será suficiente para atender a todo mundo, mas se me
perguntarem se ele é suficiente para atender com qualidade, vou responder
que não. Precisariamos ter uma injeção de recursos novos para elevar um
pouco o patamar de R$335,00 por aluno. Com isso, dá para atender sim,
mas a qualidade, sem dúvida, fica comprometida.

E preciso, então, uma enorme criatividade, um esforço extraordinário para
dar um mínimo de qualidade com esses recursos, que são ainda reduzidos.
Pode ser que, para algumas cidades, isso signifique um grande incremento
de qualidade, mas só porque a qualidade era muito inferior. Se se melhora o
que não tinha nada, há um significado. Mas, na média, é um custo baixo.
Precisaríamos de um incremento maior de recursos para garantir um
patamar maior. Dá para atender, mas a qualidade fica comprometida.



rÁ
641

Em relação à questão da gestão, a lei tem dois instrumentos claros, que
permitirão à sociedade ter um controle sobre a aplicação desses recursos
muito maior do que temos hoje, ou seja, o art. 69, § 50, da LDB, determina
que os recursos da educação saiam de um cofre único do Tesouro Municipal
ou Estadual e dá maior transparência. Por sua vez, o conselho de
acompanhamento dos recursos do Fundo permitirá que a sociedade tenha
um acompanhamento mais transparente sobre a aplicação desses recursos.
Nesse sentido, a possibilidade de a sociedade estar fazendo o
acompanhamento desses recursos é muito maior. O processo de gestão fica
mais qualificado.

A autonomia do município foi determinada pela Constituição, que alterou
essa questão. Pode haver alguma discussão jurídica, mas não quero entrar
nessa polêmica. O que assinalei como problema de autonomia é a questão
dessas vinculações que têm sido feitas. Os municípios têm outros
instrumentos para se pautar. A Lei do Fundo é o nosso parâmetro. Dentro da
sua autonomia, o município pode acatar ou não qualquer instrumento inferior
a ele: não está obrigado a se pautar por ele.

O Sr. Presidente - Vou ler duas perguntas, feitas por fax, de professores de
Carangola, dirigidas ao Sr. Antônio Carlos Hilário: "Haverá contribuição do
Estado em relação às escolas municipais, além da Lei Robin Hood. dos 25%
constitucionais?" A segunda pergunta: "Os recursos dos municípios retidos
no Fundão ficarão disponíveis para cobrir as despesas de escolas estaduais
não municipalizadas?"

O Sr. Antônio Carlos Hilário - Primeiramente, com relação à questão da
contribuição do Estado para escolas municipais, é importante observar o
seguinte: o dinheiro que sai do Fundo para o município é relativo ao número
de alunos matriculados. Nesse sentido, e como já se tem demonstrado na
prática da execução desse processo, não há nenhuma contribuição do
Estado para o município.

O que tem ocorrido é que. além de o município não receber a parcela dos
alunos de ensino fundamental não matriculados, ainda acaba perdendo o
dinheiro. Ao invés de o Estado contribuir com alguma coisa na realidade
acaba retirando. Ele tem usado a seguinte política: chega-se a uma
capacidade mínima de atendimento, e, se o município não atender a ela.
além de perder o referente ao número que falta para o cumprimento dessa
capacidade mínima, ainda acaba sendo ameaçado de perder com a Lei
Robin Hood. Faço parênteses. Essa vinculação da Lei Robin Hood com a
municipalização também é algo que, ao nosso ver, merece cuidado por parte
da própria Assembléia Legislativa, do ponto de vista da legalidade, porque
não tem nada a ver a Lei Robin Hood com a municipalização. A sua
utilização é exatamente uma forma de chantagear e pressionar o
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municípios mediante a perda de recursos. Então, não há contribuição do
Estado nesse sentido. Pelo contrário.

Com relação à segunda pergunta, os recursos retidos no Fundão, na
realidade - até já faço vinculação com a primeira parte -, são aqueles que o
município não receberá por não ter feito o atendimento da capacidade
mínima. Então, esse dinheiro fica retido no Fundão. Não há nenhum retomo
desse dinheiro para o município que não tiver atendido a essa capacidade
mínima. E, no meu entendimento, essa capacidade mínima é discutível,
porque não leva em conta as reais necessidades e demandas dos
municípios.

A meu ver, até essa metodologia de calculo é muito simplista, porque parte
de um princípio a que eu já havia feito críticas anteriormente, ou seja, a
questão dos gastos, a questão financeira. Não se levam em conta as reais
condições do município para o atendimento a uma educação de qualidade e
para a gerência do seu sistema de ensino.

O Sr. Presidente - Como a Secretaria da Educação foi citada, por três
vezes, pelo Sr. Antônio Carlos, a Presidência vai dar ao Secretário João
Batista dos Mares Guia a oportunidade de resposta por um período de 1
minuto e meio.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Quero ser muito breve. Ao responder
à primeira pergunta, o Prof. Hilário afirmou categoricamente que a Secretaria
da Educação não faz nenhum tipo de aporte ou apoio adicional aos
municípios. Pediria a todos que, por gentileza, depois leiam com atenção
este documento, que não é da Secretaria da Educação, mas da UNDIME,
cujo Presidente está aqui. Muitas vezes, o Conselho Estadual da UNDIME,
com 36 Secretários, participou das discussões. Fizemos cerca de dez
sessões de discussões, muitas vezes duras, mas sempre fraternas. Aqui está
o Presidente da FEMAM, que participou de modo igual. O Presidente da MM
não está presente, mas certamente nos está ouvindo em TeÓfllo Otôni e
pode dar seu testemunho. Estão aqui os membros da Comissão de
Educação. Certamente a Profa. Glaura e os membros do Conselho Estadual
de Educação nos estão assistindo e também podem dar seu testemunho.

Este é um documento coletivo. Aqui estão compromissos coletivos. Tudo
que está aqui pode ser comprovado. Por exemplo, na página 3, n° 1, temos
"Capacitação de Professores e de Dirigentes Escolares Estaduais e
Municipais". Toda referência é feita à escola pública estadual e à municipal.
Investimentos nesse capitulo: R$242.000.000.00, com recursos do Estado,
sem nenhuma contrapartida municipal. Todos esses investimentos são feitos
em ações intangíveis, que não têm materialidade nem placa, não têm nada
para inaugurar. Só no PROCAP, que foi lançado recentemente, inclusive
com a presença dos Presidentes da UNDIME e da FEMAM, temos o
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seguinte: 90 mil professores - 45 mil das redes municipais -. e
R$80.000.000,00 de investimentos. Isso já se está fazendo e cobre todos os
aspectos da infra-estrutura das escolas, a capacitação de professores e de
dirigentes, a avaliação de aprendizagem de alunos, os programas de
nucleação de escolas rurais municipais - são R$56.000.000.00 de
investimentos - e o Programa de Erradicação do Analfabetismo, finalizando
com a municipalização solidária. E um documento coletivo, e não uma
criação da Secretaria da Educação. O que aqui está já é realidade e pode
ser comprovado em todo o Estado.

Assim. o dirigente sindical poderia ser um pouco mais atento aos fatos
para não dar uma resposta com base em suposições que acredito políticas.
Não estou entrando nesse território. Gostaria que fosse uma discussão mais
sóbria e que pudéssemos esclarecer. Não se trata de ganhar discussão de
ninguém, mas de fazer um esclarecimento.

Por último. Sr. Presidente, não vou aumentar o tom, mas tem sido usada
uma expressão atribuída à Secretaria da Educação no que respeita às
negociações e entendimentos com os municípios. Se o Estado estivesse
fazendo - como foi dito aqui. de um modo, eu diria, pouco prudente -
chantagem, acho que essa crítica seria ainda mais imprudente, pois seria
uma crítica à Assembléia Legislativa, já que a Lei Robin Hood foi aqui
aprovada.

Não fomos nós que falamos em Lei Robin Hood com os Prefeitos. Eles e
que nos perguntam sobre ela. Nós mostramos que não há obrigação de
cumprir a Lei Robin Hood. Trata-se de uma escolha política do município. A
pedido do Prefeito ou do Secretário, fazemos os cálculos e mostramos a
utilidade, a vantagem ou não. A decisão é do Prefeito. Não há uma única
negociação. Eu próprio já presidi mais de 800 casos, e a Lei Robin Hood não
entrou em consideração, em qualquer dos entendimentos, a não ser como
informação suplementar, a pedido do próprio Prefeito.

Um certo rigor na observação dos fatos é bom, porque evita a manipulação
e proporciona um melhor entendimento para que todos saiam desse debate
mais esclarecidos. Peço, por gentileza, que o tom seja no nível da discussão
fraterna, que estamos fazendo aqui. com elegância. porque será
desagradável, até o término desta reunião. ficar ouvindo insinuação que,
além de injusta, é profundamente indelicada e imprópria para uma discussão
como a que estamos fazendo agora. Muito obrigado.

O Sr. Antônio Carlos Hilário - Quero dizer que alguns esclarecimentos não
correspondem à realidade. O próprio Secretário disse que o convênio
assinado não é convênio, no aspecto especifico da municipalização, e que
se trata de convênio sob um ponto de vista mais geral. Disse, ainda, que
pode haver ou não municipalização. 0 esclarecimento não foi dado de
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acordo. Com relação à Lei Robin Hood, estou dizendo que - e isso não tem
nada a ver com esta Casa - a sua vincularão à municipalização não partiu
desta Casa. Os esclarecimentos têm que ser dados de forma correta, para
não incorrermos em prejuízos maiores.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Gostaria de fazer quatro perguntas ao

Secretário. A primeira é com relação ao prazo da municipalização. A lei
estabeleceu que deveríamos passar por um prazo progressivo de
implementação da municipalização. Pelo que estamos vendo, há uma
precipitação para que tudo ocorra a partir de 1998. Uma fala do Governador
do Estado, no dia 29, causou-me estranheza, quando a Prefeitura de
Uberlândia decidiu que não iria pegar nenhuma escola do Estado e iria
absorver os alunos. Pelo que foi colocado pelo Governo, no processo de
municipalização, os municípios têm de absorver determinado número de
alunos. Atendido isso, está resolvido o problema. Aí, vem o Governador do
Estado e diz que "lamenta e não pode entender uma coisa dessas, que
querem brigar com o Estado, que ele não quis brigar com a Prefeitura; e
quer caminhar junto, como tem feito". O Governador está desinformado
sobre o processo que está ocorrendo no Estado. Eu gostaria de saber se a
Secretaria da Educação quer transferir os professores, prédios, etc., ou, de
fato, como diz a lei, fazer com que haja uma cooperação entre Estados e
municípios, portanto os municípios pegarem um determinado número de
alunos. Que se faça oposição à Prefeitura de Uberlândia, mas o povo de
Uberlândia não quer confronto com o Estado: quer que ele o respeite, decida
se quer pegar a escola ou um determinado número de alunos. O Estado não
pode fazer imposições. Da forma como o Governador está colocando, está
querendo fazer confronto com o povo de Uberlândia. A população de
Uberlândia definiu que serão construídas novas salas de aulas, sem pegar
nenhuma escola do Estado. Portanto, está cumprindo o que a lei determina.
Isso criou um grande constrangimento na população de Uberlândia, que não
entendeu o que o Governador está querendo.

Em segundo lugar, gostaria de saber sobre a nucleação, processo que está
trazendo uma série de transtornos. Desculpe-me. Secretário, mas,
infelizmente, há superintendências que estão desconhecendo a realidade da
cidade. Verifiquei que, em Uberlândia, estão fechando algumas escolas de 20
grau, nucleando. Os alunos estão sendo deslocados de uma área para outra
- e nem ônibus direito têm. Há um bairro em que, pelo sistema integrado de
transporte, os alunos têm que sair do bairro, ir ao Centro, pegar o ônibus,
voltar para o outro bairro: ao sair da escola, têm que voltar ao terminal
central, para depois voltar para seu bairro. Esse deslocamento leva cerca de
três horas. Perguntaria: como fica uma pessoa que estuda à noite? E preciso
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haver mais cuidado na hora de fazer esse processo. Não consegui entender,
ainda, a questão de dois por um. Se for para seguir o que a lei fala,
realmente, o custo por aluno é diferenciado. De 1° a 4a, de 53 a 8a e de 20
grau. Mas acho que deveria, também, ser seguido no que diz respeito aos
municípios.

Em terceiro lugar, vem a pré-escola. Temos, nesse sentido, um projeto de
lei aprovado em todas as comissões. Ele já foi discutido em Plenário e já
voltou às comissões para receber parecer sobre as emendas, onde
colocamos que as crianças de 6 anos seriam incluídas, para efeito de
cálculo. Gostaria de saber se a Secretaria tem a intenção de orientar o
Governador para rejeitar essa emenda ou aprovar o projeto. assegurando
aos municípios a inclusão das crianças de 6 anos nos cálculos. Acho que foi
um equivoco as crianças terem ficado fora, já que a exigência para o ensino
fundamental, na maioria dos países - não diria do Primeiro Mundo, mas aqui
mesmo. na América do Sul -, é de 9 anos.

Finalmente, gostaria de saber o seguinte: estamos vendo, nesse
cademinho. que o Estado vai ter investimentos da ordem de
R$242.000.000.00 para os cursos de capacítação. Se pegarmos de 53 a 8
séries e o ensino médio, vamos ter em torno de R$102.000.000.00. O Estado
está gastando para divulgar isso R$100.000.000.00 em publicidade. Esse
valor está no orçamento deste ano e na prestação de contas. O Governo
Federal vai gastar R$500.000.000.00 até o final do ano. O orçamento do
Estado corresponde a 12% do que é da União. No entanto, vamos gastar.
praticamente, 1/4 do que a União vai gastar em publicidade para divulgar
toda essa revolução. Será que não seria melhor separar, pelo menos, parte
disso? Se diminuíssemos 50% dos investimentos em publicidade, não
daríamos conta de capacitar 100 mil professores de 53 a 8a séries, em vez
de apenas 50 mil? Isso não seria melhor?

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Na verdade, são cinco perguntas.
Capacitar 100 mil professores é impossível, porque existem apenas 50 mil
na rede estadual e municipal. Todos já estão participando dos programas de
capacitação, especialmente na área de Matemática e Ciências. Diria que
perto de 100% dos professores já estão incluídos. Se o Deputado me
permite, começarei pelo último tópico. Agradeço pela transparência. Muitas
vezes, essa critica é feita, mas não e colocada diretamente ao Secretário.
Agradeço pela transparência e honestidade e por tê-la colocado não como
afirmação, mas como pergunta.

O orçamento da Secretaria da Educação em execução no ano de 1997 é
de R$2.400.000.000.00: foi aprovado por esta Assembléia Legislativa, O
investimento total feito pela Secretaria, até o mês de novembro de 1997. em
publicidade institucional - pode-se ver a qualidade dessa. ponto a ponto -.
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não chega a R$ 4.500.000,00. Ai está o Tribunal de Contas, que,
certamente, poderá fazer essa verificação. Ele tem-nos ajudado muito, com
uma freqüente fiscalização das contas da Secretaria da Educação, inclusive
do Pró-Qualidade. Esse valor corresponde, em um orçamento de
R$2.400.000.000,00, a 0.26%, isto é, a 1/4 de 1%. Isso tem nome, é
sobriedade e responsabilidade. Acho até que merecíamos fazer mais
publicidade, porque o que se está fazendo na educação no Estado de Minas
Gerais, ainda que seja nossa obrigação, é algo de que temos muito orgulho.
Portanto, não tem nenhum fundamento essa afirmativa. Gostaria de lhe
prestar esses esclarecimentos relativos à participação da Secretaria da
Educação na área de publicidade por escrito, a fim de que V. Exa. disponha
dessa informação oficial. Por gentileza, quando surgir a informação de que o
recurso investido é tanto, ajude-nos a restabelecer a verdade. Agradeço-lhe,
mais uma vez, a transparência.

Quanto â questão do prazo da municipalização, o Deputado Romeu
Queiroz, no início do mês de novembro, teve uma conversa comigo por
telefone, quando ponderou sobre a possibilidade de fazer uma dilatação do
prazo. Claro que fizemos. Qual a razão do prazo? Esse prazo não é
unilateralmente estabelecido pelo Estado. Rigorosamente, não precisaríamos
de prazo nenhum. Se deixássemos como estava a situação no mês de
janeiro deste ano, logo após a promulgação da Lei do Fundo - está aqui o
Presidente da UNDINE, que fez todos esses cálculos antes mesmo de a
Secretaria fazê-los -. receberíamos dos municípios, já em 1997, alguma
coisa da ordem de R$130.000.000,00. Não fizemos a regulamentação do
Fundo em 1997 exatamente para não transformarmos uma relação de
solidariedade e cooperação em relação capitalista, de negócios,
mercantilista. Não transferimos recursos de uma área para outra. Pelo
contrário, foi um ano de discussões e consensos com vistas à
regulamentação do Fundo, e, tanto quanto possível, para fazer com que o
Estado não receba um único real de qualquer município. Ainda bem, pois se
o recurso é do município, que fique lá para que seja investido no ensino
fundamental. Portanto, a questão do prazo é uma questão de finalização do
ano fiscal e letivo, para que o município não seja surpreendido iniciando o
ano de 1998 perdendo recursos para o Fundo.

Depois, o Estado seria responsabilizado por negligência ou por não ter
prestado informação adequada ou não ter fixado um prazo. Nenhum Prefeito
é obrigado a cumprir prazo algum. Ao contrário, de 30 dias para cá, tenho
sido espontaneamente procurado por todos aqueles Prefeitos que
ofereceram maiores restrições ou resistência á aplicação da Lei do Fundo, e
há uma relação de cooperação com a Secretaria. Diria que não há problema
algum.
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Com relação à questão da Prefeitura de Uberlândia. estou numa posição
muito tranqüila para respondê-la. Tomei a iniciativa de pedir uma audência
ao Prefeito de Uberlândia. Fui até lá, e o Prefeito me recebeu muito bem.
Tivemos uma conversa de quatro horas. Ele se fez acompanhar de um
Deputado e de todo o seu "status" técnico, e eu fui acompanhado da minha
equipe da Superitendência Regional de Ensino. A conversa não poderia ter
sido mais promissora. Na presença da equipe dele e da Secretária Municipal
da Educação. disse que há ociosidade nas escolas municipais e que.
gerencialmente. há uma relação entre professor e aluno equivocada.
Portanto. há um número de alunos menor proporcionalmente que o número
de professores contratados pela rede. Do ponto de vista financeiro e contábil,
se a Prefeitura, que pela Lei do Fundo tem ou deveria ter 13.100 alunos a
mais, decidisse ter esses 13.100 alunos a mais, não teria que investir
nenhum único real a mais do que já investe. Nessas quatro horas de
discussão, com os cálculos, foi feita a demonstração. Qual foi a reação do
Prefeito Virgílio Galassi? Ele solicitou que a minha equipe técnica ficasse à
disposição da Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia e da
Prefeitura. na semana seguinte. Encaminhei, então, três Superintendentes
para lá. entre eles a Profa. Eliana Novais e o Gilberto, que é Superintendente
de Planejamento e Coordenação. Ficamos assim acertados: ou a Prefeitura
municipalizaria as 13.100 matrículas ou faria algo parcial, incluindo a
municipalização de escolas. Pois bem, Deputado, nós, que tivemos essa
atitude, que não poderia ser diferente, elegante, não colocando questão
política em hipótese alguma em consideração, tratando de educação. tornos
informados. na semana passada, da atitude unilateral da Prefeitura de não
cumprir o acordo firmado entre nós, ainda que verbalmente. Isso, numa
entrevista que a Secretária Municipal de Educação deu à imprensa. e não no
convite ao Secretário para estar novamente com o Prefeito, aqui ou lá. Eu
iria. Sequer nos foi encaminhado um documento inicial dizendo as razões a,
b ou c - não sei quais são elas -, tanto é que estou agendando uma ida a
Uberlândia para uma entrevista à imprensa. Assisti à entrevista do
Governador, que foi extremamente cauteloso.

Agora, vamos aos fatos: a Prefeitura tem 13.100 alunos a menos do que
deveria ter no ensino fundamental. Pode assumi-los sem se onerar, sem
investir um único real a mais do que já investe. Mas, se a escolha e outra.
acho que é muito mais prudente receber as informações, por escrito, com
dados e argumentos técnicos. do que com uma entrevista aleatória à
imprensa, na qual sequer argumentos técnicos são apresentados. No acordo
que propus à Prefeitura, o Prefeito reivindicou a construção de 60 salas de
aula, e eu falei: está aceito, faremos a construção das 60 salas de aula, num
testemunho de vontade de contribuir para que a educação não fique refém
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da luta política. E essa foi a resposta que tivemos. Espero que ainda haja
tempo para a Prefeitura rever a sua posição.

Só completando, a nucleação do ensino médio é uma questão que requer
o máximo de desprendimento. A escola particular em Minas Gerais chegou a
310 mil alunos no ensino médio nos anos de 1959 e 1990. Hoje ela tem 112
mil, e a tendência é uma diminuição. Portanto, o destino da escola particular
no ensino médio é próximo de zero, não tem o menor papel, a menor
relevância social em termos de quantidade de alunos. Em 1995. começamos
com 346 mil alunos; em 1996, com 386 mil; em 1997, com cerca de 500 mil,
e em 1995 chegaremos a pouco mais de 700 mil alunos, isto é, mais de
100% em apenas quatro anos. Nenhum Estado brasileiro estará
aumentando, no mesmo período, nem em 50% o total de suas vagas no
ensino médio, nem mesmo o Estado do Paraná, que é o que mais tem se
empenhado na área do ensino médio. Pois bem, estamos aumentando e
mais que dobrando a matrícula em quatro anos numa área em que não há
nenhuma obrigatoriedade legal de fazê-lo.

O ensino médio demanda em cada escola uma central de computadores,
"kíts" de laboratório, uma biblioteca melhor e uma central de língua
estrangeira. E um custo altíssimo, portanto, temos de fazer a organização da
oferta escolar, para dar chance ao maior número de alunos possível.

Qual é o quadro que encontramos na maioria dos municípios mineiros,
especialmente naqueles de mais de 30 mil habitantes e, sobretudo, nos
maiores?

Não é que não haja razão na colocação do Deputado, mas, se houver um
excesso, há que se fazer a revisão, como já fizemos uma vez em
Uberlândia. Só não erra quem não faz. Estamos fazendo tudo com critério e
ouvindo a todos. E se houver erro, vamos corrigi-lo.

O que havia antes? Você tinha uma escola com 120 alunos, quando ela
comportava matrícula de 600 alunos. A 500m de distância, havia uma
terceira que tinha 90 alunos, mas que comportava 500.

Seria razoável usar o recurso público do povo de Minas Gerais, ainda mais
transferido do ensino fundamental, e manter Diretor e Vice-Diretor, grupos
inteiros de professores com ociosidade na sua jornada letiva, custeio, mais
esses investimentos numa dispersão absurda, quando no próprio Primeiro
Mundo, nos países mais ricos, o ensino médio é oferecido à semelhança dos
"campi" universitários, totalmente concentrado?

Também a experiência pessoal, como ex-Secretário Municipal de
Educação, mostra que todas as vezes que abrimos ensino médio em bairro,
o próprio aluno, quando começava a trabalhar, optava pela escola próxima
ao local de trabalho ou do corredor de transportes. E, em 30 e 60 dias, fazia-
se a migração de mais de 50% dos matriculados em bairros periféricos para
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as escolas mais centrais. Nós pesquisamos isso tudo, ouvimos isso tudo.
Tenho conversado com grupos e grupos de alunos de ensino médio, que me
reivindicam exatamente o oposto do que estamos propondo. E quando
explicamos isso, recentemente, numa assembléia entre alunos e pais. em
Lafaiete, eles entenderam, compreenderam. Então, a nucleação é
exatamente para garantir o aumento extraordinário das matrículas. Agora,
não é justo uma dispersão para atender uma minoria e deixar a grande
maioria de fora. O resultado social, em termos de nucleação da matrícula do
ensino médio, é exatamente a ampliação da quantidade de matriculas com
garantia de qualidade. Só há essa razão. não há outra.

Terá de haver deslocamento, por que não? No segundo grau, o aluno já é
mais do que um adolescente. Por que não ter o deslocamento? Se fôssemos
um pais nco, poderíamos ter escolas em todos os bairros. inclusive de
ensino médio, ou então gratuidade dos transportes. Mas não somos um país
rico. Não há esse recurso. E mesmo em países ricos, como a Suécia, isso
também não existe. Portanto, é uma falácia. Qual é a questão essencial? E
garantir a matrícula para todos no ensino médio. O Estado de Minas Gerais
garante isso, por meio de seu Governo. Isso é líquido, ponto pacifico, e
nenhum formando ficará sem matricula. E aqueles que ultrapassam a faixa
etária ou já se formaram há mais tempo. ao contrário do que imagina o
representante do Sindicato. Prof. Hilário, têm a garantia do ensino não
presencial na UES e do ensino regular de supléncia, ao qual também não
fizemos referência porque não se trata do ensino regular.

Gostaria de ser convidado, se houvesse oportunidade, para me manifestar
a respeito da questão da pré-escola. já que o projeto de autoria do Deputado
retomou à comissão.

Não julgo as intenções que são generosas. Já falei das qualidades e da
transparência do Deputado, mas só que V. Exa. está se atribuindo uma
faculdade que não tem respaldo legal. O projeto do Deputado é
flagrantemente inconstitucional. O ensino fundamental é de la à 8a série, na
faixa etária típica de 7 a 14 anos. Eventualmente pode ser para criança de 6
anos, desde que matriculada no 1 0 ano do ensino fundamental- sobre a base
da matrícula de cada ano considerado. Qual é a proposta? Incluir o aluno de
seis anos na pré-escola, como ensino fundamental. e incluir o jovem ou
adulto de 15 anos, sem limite de idade, como aluno do ensino fundamental.
Ora. estamos ignorando, assim, o conceito de ensino fundamental e
querendo colocar tudo nesse conceito.

A pergunta que faço é a seguinte: se há tanta generosidade pelo lado da
pré-escola e da alfabetização, por que não se coloca o ensino médio no
ensino fundamental, para se tentar, nessa troca, ajudar um pouquinho o
Estado? Se a pré-escola pode ser ensino fundamental, liqüida-se
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financeiramente com o Estado, porque tudo passa a ser.

O Estado, além de suas obrigações majoritárias no ensino fundamental,
tem de dar conta do ensino médio. Mas aqui, na hora de fazer as contas do
número de alunos que os municípios deveriam ter, eles vão reduzir a menos
da metade a sua obrigação atual, porque vão contar o aluno do programa de
jovens e adultos e o aluno da pré-escola.

É preciso, portanto, considerarmos todos os lados da questão e nos
atermos à Constituição. Desculpe-me, mas o projeto do Deputado é
absolutamente inconstitucional. Portanto, aqui não cabe a questão de veto
do Governador, mas de veto na preliminar de constitucionalidade, como é
atribuição da Comissão de Constituição e Justiça da própria Assembléia
Legislativa.

O Deputado Gilmar Machado - Só um minuto para levantar duas questões
em minha réplica, Sr. Presidente. A primeira é que a Comissão de
Constituição e Justiça já deu parecer pela constitucionalidade. Portanto, não
procede a fala de V. Exa.

• Sr. João Batista dos Mares Guia - Lamento, mas é inconstitucional.
• Deputado Gilmar Machado - Em segundo lugar, com relação à

publicidade, V. Exa. acaba de me dar um argumento para votar contra a
prestação de contas do Governo, porque os números do Tribunal de Contas
não conferem com os números que V. Exa. expôs.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Da Secretaria da Educação?
O Deputado Gilmar Machado - Exatamente. Estamos votando aqui o

balanço da prestação de contas do Governador, e, pelo que V. Exa. falou.
ela não está conferindo com o que foi apresentado e assinado pelo
Governador e colocado e avaliado pelo Tribunal de Contas.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Desculpe-me, mas o senhor se referiu
às contas do Governo. Na Secretaria da Educação, é o valor que eu falei,
até o mês de novembro.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Secretário, na prestação de contas, o
Governador assina com respeito a todas as Secretarias. Então, ali estão
estipulados os valores de todas as Secretarias, e esses valores não
conferem com os que V. Exa. colocou. Então, se o Governador assinou
equivocado o que o Tribunal mandou para cá, é mais uma razão para que eu
vote contra, pois V. Exa. está dizendo que não conferem esses dados
mandados para cá.

Com relação a Uberlândia, desde quinta-feira venho tentando marcar urna
audiência com V. Exa., exatamente para podermos discutir a questão antes
que V. Exa. tome conhecimento apenas pela televisão ou por outro meio. A
Comissão de Educação da Câmara Municipal de Uberlândia e eu estamos
tentando, sem conseguir - o que o senhor pode conferir com sua assessoria -
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marcar uma audiência com V. Exa.
O Sr. João Batista dos Mares Guia - Eu estava em Lafaiete, na quinta-

feira: estou participando de um seminário internacional sobre avaliação, com
os maiores especialistas do mundo inteiro, no Rio de Janeiro: tenho reunião
com o CONSED, com os Secretários de Estado da Educação e com o
Ministro a partir de amanhã. durante três dias. em Brasília. Então lamento.
Mas podemos marcar à noite, por exemplo. À noite posso sair de Brasília e ir
lá, com o maior prazer.

O Deputado Gilmar Machado - Sim, eu compreendo. Eu só estou dando a
justificativa de que não foi possível conversar com V. Exa., porque não
estamos conseguindo marcar essa audiência. Mas ficaremos satisfeitos se V.
Exa. indicar alguém. Ali estamos todos dispostos a isso.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Irei, com muito gosto. Assim que
terminar esta reunião, podemos agendar esse encontro. de preferência para
esta semana, à noite.

• Deputado Gilmar Machado - Perfeito.
• Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que. a partir deste

momento, em vista do grande volume de perguntas que nos chegam do
interior do Estado e mesmo deste Plenário, não vai mais permitir a réplica;
permitirá apenas a resposta às perguntas. Informa ainda que a transmissão
pela EMBRATEL desta teleconferência se encerrará ao meio-dia. Em
seguida, a transmissão se restringirá à Região Metropolitana de Belo
Horizonte, por meio da TV Assembléia, canal 11. Por essa razão, a
Presidência está prionzando as perguntas que estão chegando por fax ou
telefone, dos telespectadores do interior.

Pergunta feita pela Prefeitura Municipal de Senador Cortes, ao Presidente
da FEMAM, Sr. Vítor Vieira dos Santos: "Se a Câmara Municipal não aprovar
a municipalização da escola estadual, como procederá o executivo
municipal?"

O Sr. Vítor Vieira dos Santos - Bem, como já foi esclarecido aqui. o
processo de municipalização de escola tem de passar pela Câmara
Municipal, mas nada impede o aumento do contingente de alunos nas
escolas municipais já existentes. Quer dizer, o direcionamento ou a criação
de atrativos, para que haja maior número de matrículas nas escolas
municipais já implantadas, também permitirá que o município aumente sua
participação ou ainda o retomo dos recursos que vão se direcionando ao
Fundão. Essas são as duas alternativas que teríamos, mas, efetivamente, a
municipalização tem de passar pela aprovação da Câmara Municipal.

O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Deputado Anderson
Adauto. (- Pausa.) Como ele está concedendo uma entrevista lá fora, vamos
passar à outra pergunta, da Secretária Municipal de Malacacheta, Isaura
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Lopes, para o Secretário da Educação.

O Sr. Presidente - "A LDB atribui ao município a responsabilidade pelo
aluno da pré-escola. De que maneira o município poderá incluir esse
contingente de forma a poder receber recursos do Fundão?"

O Sr. João Batista dos Mares Guia - A Frota. Glaura Vasques esclareceu
essa matéria muito bem. Imagino que já seja suficiente esse esclarecimento,
mas não custa uma pequena repetição. O Município de Malacacheta, como
todos os outros municípios brasileiros, assim como os Estados, tem que
investir o minimo de 25% de todas as suas receitas no ensino.

Pela Lei do Fundo, 15% do FPM, do ICMS e do IPI têm que ser investidos
no ensino fundamental. Restam aqueles recursos até se completarem os
25%, para cumprir a obrigação constitucional do município, os quais serão
investidos em educação em geral. Portanto, há recursos adicionais, dentro
dos 25%, para investimento na pré-escola. O Fundo é um fundo de
valorização do magistério e do ensino fundamental. E o nome da lei:
Valorização do Ensino Fundamental. Portanto, ele não atende o segmento
da pré-escola. Então, como é que a Prefeitura vai investir em pré-escola?
Dentro dos 25%, além dos 15% que têm de ser investidos no ensino
fundamental, há 10%. Além disso, há as outras receitas geradas localmente,
no próprio município. E uma questão de a Prefeitura elaborar
adequadamente a política educacional, fixar objetivos e prioridades e
cumpri-los. Não dar um passo maior que as suas possibilidades, conforme o
alerta já feito pelo Presidente da UNDIME e pelo Presidente da FEMAM. Mas
creio que a Profa. Glaura respondeu muito bem, preliminarmente, a essa
questão.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, gostaria, em primeiro lugar,

de parabenizar a Assembléia pela iniciativa e dizer que, no meu
entendimento, ela deveria ter se antecipado ainda mais, porque, no interior,
realmente, o clima é de muita confusão a respeito do assunto.

A Secretaria da Educação de Minas, através de algumas
superintendências, principalmente as do Triângulo, onde estão as minhas
bases e a minha área de atuação, já deve ter percebido essa confusão. Eu
gostaria de pedir desculpas pelo termo que vou usar, que é bastante forte,
Sr. Secretário, mas, na minha compreensão, na minha avaliação, estão
tentando enganar as autoridades municipais, no caso. Prefeitos e
Vereadores. Estão mentindo para eles, dizendo que têm que municipalizar, e
sabemos que essa afirmação não é verdadeira. Mas as pessoas que estão
diretamente ligadas a V. E.xa. estão utilizando, lá no interior, estes termos:
"são obrigados a municipalizar". Exatamente por isso estou dizendo que
estão mentindo.
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Segundo, estão chantageando. Desculpem-me mais uma vez o termo,

mas, infelizmente, é a palavra que cabe nesse caso específico. As pessoas
diretamente ligadas ao senhor estão chantageando Prefeitos e Vereadores,
porque estão dizendo o seguinte: ou vocês municipalizam ou não
ampliaremos a oferta de vagas no ensino médio.

Então, Sr. Secretário, acredito, até, que V. Exa. não tenha conhecimento
dessas declarações e dessa linha de ação de seus subordinados. Mas tenho
certeza de que isso não irá acontecer. Por medida de segurança, quero
aproveitar esta nossa teleconferência, que todo o Estado está
acompanhando, para dizer que os municípios em que o Estado se recusar a
ampliar as vagas no ensino, no meu entendimento, poderão recorrer. Se
necessário for, devem ir até à justiça. Se precisarem de nossa ajuda na
formulação dessas ações, nós. da Bancada do PMDB. estaremos prontos a
dar a nossa contribuição. Isso porque. diante desse processo de propaganda
de que o Governo está se utilizando para dizer dos avanços e dos
investimentos que está fazendo na educação. não seria lógico que ele,
exatamente tendo como base os avanços na educação. se  recusasse, num
determinado município, a ampliar vagas quando ficasse devidamente
provado que havia necessidade disso.

Finalizando, reiteramos que o processo de municipalização, que, em bom
português, consiste na transferência de obrigações do Estado para os
municípios e que delicadamente é chamado de processo de cooperação
mútua, está realmente inquietando e angustiando a comunidade escolar
estadual.

Vou ler algumas perguntas que exprimem de forma muito clara a
preocupação das pessoas que serão atingidas pelo processo de
municipalização:

1 - Como fica a situação do excedente com um cargo? Com dois cargos,
sendo excedente, o professor poderá ser aproveitado em outra função? Em
quais órgãos e em que situações?

2 - Estando em adjunção, o funcionário poderá ser desviado de função. se
o Executivo Municipal determinar?

3 - Como fica a situação do professor de localidades pequenas, quando
vitima de perseguição política? Ou seja. isso acontece. principalmente em
cidades pequenas, onde existe necessariamente um envolvimento por parte
dos professores. Num caso desse, pode o professor sair de uma escola
municipalizada e ser colocado numa escola rural, extremamente distante do
centro urbano.

4 - Como fica a situação de remoção de escola municipal para estadual, e
vice-versa?

5 - Haverá critérios para distribuição de turmas e aulas?
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6 - Os designados terão algum amparo?
Existem pessoas com quase 20 anos de serviço. Caso não assinem a

adjunção, poderão ser removidas uexofficio?
Sr. Secretário, remeterei, posteriormente, por escrito, estas e outras

perguntas para que possam ser respondidas por V. Exa. Pelas perguntas que
acabei de ler, podemos constatar que realmente existe dúvida no interior.

Por outro lado, ouvi a argumentação de V. Exa. ao justificar o fato de a
Secretaria da Educação não ter regulamentado a questão da
municipalização. Sinto, mas não concordo com a sua posição e creio que
isso é que está gerando todo esse processo de dúvida. No meu
entendimento, temos de ter uma base legal, uniforme, enfim. um  projeto de
lei que regulamente esse assunto. Isso não envolve só o Estado e o
município; envolve também pessoas que vão operacionalizar essas ações. A
secretaria não define o que quer de forma mais transparente, por intermédio,
por exemplo, de um projeto de lei. Tal matéria não pode ter a sua
regulamentação feita através de resoluções, como tem ocorrido
constantemente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário João Batista dos Mares
Guia.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Peço a compreensão, que nunca falta,
do Presidente. Na verdade, o Deputado Anderson Adauto fez oito perguntas.
Em relação à colocação de ordem mais geral, Sr. Deputado, permita-me
uma sugestão. Nada mais transparente do que organizar um debate na
televisão de Uberaba, com a presença da Superintendente Regional de
Ensino e, eventualmente, a minha, dispondo o Deputado de todo o tempo
que desejar. De preferência, convidaremos todos os Prefeitos da jurisdição
da Superintência de Uberaba para vermos se algum deles confirma o que o
senhor acabou de dizer: chantagem, mentira e coisas dessa natureza.
Certamente, vou ter a alegria de apresentar o caso de Frutal, onde, apesar
das observações de alerta que fiz, o próprio Prefeito, o Zanto, assumiu a
municipalização integral de todo o ensino fundamental. Há outros casos na
jurisdição de Uberaba. Já que o Deputado Anderson Adauto é da oposição e
a exerce com lealdade e convicções políticas, que possamos também ter,
por exemplo, a presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT, do
Deputado Paulo Piau, do PFL, para vermos se esses Deputados têm a
mesma visão que ele apresentou, isto é, se podem nos mostrar onde houve
chantagem e onde houve mentira. Agora. temos que ter um pacto ético entre
nós. Se isso ficar evidenciado. saberei reconhecer o erro e tomar
providências graves, mas se não ficar, penso que ela não houve, penso que
o Deputado vai dever um pedido de desculpas público à Superintendente
Regional de Ensino de Uberaba: caso contrário, será calúnia, o que é coisa
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de gente menor. Um Deputado não pode ser uma pessoa menor.
Sobre o processo de municipalização, agradeço pelas perguntas. Nós já as

esclarecemos numerosas vezes, O Sindicato tem perguntado muito sobre
isso, e com toda razão. ou seja. a própria UNDIME, os Secretários
Municipais e os professores. Como fica a situação do excedente com um
cargo ou dois? Não importa se ele tem um cargo ou dois. Se ele é um
excedente absoluto, isto é, não há nenhuma vaga para ele em escola
estadual urbana, ele não será destinado para lecionar em escola rural, a não
ser que queira. Não havendo essa vaga, como fazer? Ele será desviado de
função para outra secretaria ou entrará em processo de adaptação? Em
hipótese alguma. Ele terá como alternativa compor o quadro técnico da
Secretaria Municipal de Educação. Isso não é cooperação? Qual o problema
disso? Também poderá trabalhar num programa compartilhado de
alfabetização de jovens e de adultos. ou poderá trabalhar num programa de
aceleração da aprendizagem, que foi criado para os alunos que têm dois ou
mais anos de defasagem na relação série por idade. Essa é uma questão de
flexibilidade, de criatividade e de entendimento com as Prefeituras, para
vermos o que é melhor para todos. Obviamente, esse professor terá um
papel marcante nesse processo de decisão.

A questão da adjunção. O Deputado sabe que o professor fica na
adjunção. Como temos um convênio, sabemos que ele é renovado a cada
ano. Agora, o professor tem a prerrogativa. Havendo uma alternativa, como
no caso de vaga em função de aposentadoria, esse professor tem o direito
de optar pela lotação de volta a uma escola estadual, em substituição, por
exemplo, a um aposentado. A adjunção lhe assegura todos os direitos da
carreira, e não há hipótese de desvio de função. Ele continua vinculado à
atividade escolar. Agora. é claro que ele ficará em adjunção numa escola
municipalizada, se o Prefeito assim o quiser. Se ele não o desejar, há as
alternativas da resposta à primeira pergunta.

A questão da perseguição política. Nasci no interior sob um clima em que a
velha UDN e o velho PSD disputavam eleições à ponta de carabina. O
mundo mudou. e este País está mudando para muito melhor. Encontramos o
mesmo pluralismo partidàno, biológico e político no interior, os movimentos
sociais em processo de formulação, a circulação de informações, o acesso à
Internet, a movimentação nas escolas, etc. As pessoas não são passivas.
Elas são sujeitos ativos. Madeira que dá de um lado recebe de outro. As
pessoas estão mais qualificadas e capacitadas para enfrentar as tentativas
de clientelismo em nível local. Agora, jamais partiria da presunção negativa
de que a municipalização traz consigo, necessariamente, o risco de
perseguição política. Por que presumir que o Prefeito necessariamente fará
perseguição política? Espere aí. Esse é um processo de construção



democrática com a participação dos Deputados e de todos nós. Já houve um
caso. Isso é verdade. Não estou dizendo que isso não tenha alguma razão
ou até mais que alguma razão. Não vou citar o caso. E um ex-Prefeito, e não
seria delicado citar o caso. Ele não está aqui, mas houve um caso em que
patentemente a municipalização foi feita com excessiva generosidade para
que duas Diretoras escolares, no caso, pudessem ser retiradas da direção.
Nós, imediatamente, tomamos aquela municipalização sem efeito. Mas isso
tem que ficar patente. Para evitar que isso ocorra, estamos trabalhando há
mais de um ano com todos esses companheiros e essas parcerias, para dar
transparência ao processo. Dizer que ele está imune a esse tipo de problema
seria ingenuidade. Agora, estamos trabalhando para que isso não ocorra. Se
chegar ao gabinete do Secretário um fato documentado e circunstanciado,
com assinatura, imediatamente faremos a apuração, e a conclusão pode ser
até a reversão do caso. Um acréscimo: para se fazer a municipalização de
uma escola - há processos sobre isso -, não é ngorosamente necessária a
edição de uma lei municipal. Só que se isso não for feito através de lei, será
através de convênio, procedimento administrativo que o Secretário poderia
fazer diretamente com o Prefeito.

Só que esse convênio sena renovável a cada ano. Na sucessão, no futuro,
se houvesse uma outra visão, uma outra mentalidade, tudo isso seria
tomado sem efeito. Além do mais, uma tramitação na Câmara Municipal
enriquece o processo, porque todos dele participam, até para votar contra.
Escolhemos esse caminho, mais difícil e mais tortuoso. Se fôssemos
municipalizar a qualquer preço, estaríamos usando da figura do convênio
desde o mês de janeiro. Não fizemos nenhum, e eu não assinarei nenhum.
Será por meio de lei, discutida na Câmara Municipal com toda a
transparência, para que todos compreendam melhor o processo educacional.

Existe algo mais democrático do que isso? Não houve nenhum convênio,
nenhum ato administrativo. Tudo será feito por meio de lei em todo o Estado
de Minas Gerais. Já houve caso de Prefeito que me pediu que fizesse
convênio. Por quê? Porque às vezes o próprio Diretor da escola estadual,
talvez desinformado, não sabendo dessa lei que tramita na Assembléia por
iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, com o apoio do Presidente
e de todos os Deputados, e acredito que de boa-fé, mobiliza céus e terras,
faz uma movimentação às vezes política, vai â Câmara Municipal e estimula
uma oposição ao Prefeito, a qual vira uma luta política local de veto ou
derrubada de um projeto de lei do Prefeito. Mesmo nesses casos, a não ser
que tenha havido excesso - e em dois casos houve excesso -. temos agido
com extrema cautela, com extrema prudência, comparecendo às Câmaras
Municipais. Eu fui a 16 Câmaras Municipais. Em Frutal, por exemplo, a
reunião estendeu-se até as 3 horas da manhã. Neste momento, meu Chefe
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de Gabinete está na Zona da Mata numa reunião desse tipo, exatamente
resolvendo problemas. Na sexta-feira ele estava em Andradas, quando
convenceu a Câmara Municipal. Isso é quotidiano na nossa vida.

Peço desculpas. E às vezes por isso. Deputado, há uma certa dificuldade
ao se tentar marcar uma audiência com o Secretário, porque estamos
basicamente no interior, em função dessas necessidades.

A última pergunta é sobre se os designados terão amparo. È preciso, nesse
caso, o máximo de cautela. Não inventamos a figura do contrato ou a do
designado, que é necessária. Acho que, no futuro. a legislação. pela reforma
constitucional, no aspecto administrativo deveria contemplar alguma forma
de compensação àquele designado que durante 5, 10, 15 anos.
sucessivamente, tem contratos renovados, porque estes terminam, conforme
a lei , em 31 de dezembro.

Pelo menos uma coisa podemos assegurar: está havendo em Minas Gerais
uma extraordinária ampliação do mercado de trabalho para o magistério. As
vagas estaduais que estão sendo municipalizadas implicam
necessariamente, de alguma forma. uma ampliação do mercado de trabalho
local por meio do município. Em termos da Lei do Fundo, está havendo
ampliação do mercado de trabalho de professores na área do pré-escolar.
Está havendo uma multiplicação, uma duplicação do mercado de trabalho
para professores do ensino médio. Se um professor leciona da 1 1 à 4a séries
e tem habilitação para fazê-lo da Sa à83 . ele será aproveitado como tal,
recebendo como professor da 5° à 8a o mesmo se aplica com relação ao
ensino médio, recebendo como professor de ensino médio.

Estamos fazendo esse completo mapeamento em todo o Estado de Minas
Gerais. O que queremos, portanto, é um aumento líquido do número de
professores no Estado, também na rede estadual. Quanto à questão de
remoção "ex-officio", em hipótese alguma a fazemos, e não a faremos. Há
casos de municípios muito próximos uns dos outros em que um deles teve
um número grande de professores excedentes, que optaram por continuar
trabalhando vinculados à escola estadual. A única opção era trabalhar em
dois municípios: um, a 8km de distância por asfalto: o outro, a 12km de
distância. Nós garantimos o transporte. Foi uma opção deles. Fui a esse
município, reuni-me com esses professores na presença do Prefeito, e eles
mesmos fizeram essa proposta. Então, temos tido total flexibilidade. Agora.
em hipótese alguma ocorrerá remoção ex-officio" de um município para o
outro. Seria uma enorme irresponsabilidade e desrespeito com o professor.

Quanto à questão da regulamentação da municipal ização, respeito todas
as teses em contrário, mas, em primeiro lugar. o Fundo já está auto-
regulamentado, e o Estado de Minas Gerais tomou todos os cuidados
quando encaminhou à Casa o projeto de lei relativo à mensagem
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orçamentária para 1998. Há todo um capítulo dedicado ao Fundo, para o
qual o Estado já destina mais de R$910.000.000,00, que é a sua
contrapartida contábil. Já está lá, completamente regulamentado. Todos os
municípios já têm contas bancarias no Banco do Brasil. Já estamos
finalizando a composição do Conselho Fiscal do Fundo, que em 11I1/98
estará em pleno funcionamento.

Mas por que, então, não fazer uma lei que regulamente o processo de
municipalização? Qual é o conselho que temos ouvido do Ministro, do
Secretário da Educação e do próprio Conselho Nacional da Educação, que
está sendo prudente, bem como do Conselho Estadual de Educação, que
tem a mesma perspectiva? Lei nova, cautela redobrada. Vamos aprender um
pouco com a própria experiência ao longo do primeiro ano do processo, o
ano de 1998.

Se se faz uma lei que eventualmente se excede em regulamentação,
engessa-se, e inviabiliza-se o processo.

Como tudo isso é acompanhado pela Comissão de Educação da
Assembléia, pela UNDIME, pelas representações de Prefeitos, pelo sindicato
e, principalmente, pelo Conselho de Educação, não há nenhum problema.
Não conhecemos nenhum caso do gênero no Brasil, o que não quer dizer
que alguma iniciativa eventual de um Deputado não deva ser levada em
conta. Queremos, aliás, debater com o Deputado Gilmar Machado o projeto
de lei de sua autoria que tramita na Casa.

O Deputado Anderson Adauto - Uma dúvida, Secretário: a municipalização
é obrigatória?

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Não, a Profa. Glaura Vasques deixou
isso muito claro.

O Sr. Presidente - A Presidência informa mais uma vez ao Plenário que
não vai permitir apartes. Vai conceder a palavra ao Deputado Anderson
Adauto, uma vez que o Secretário se propôs a responder. No entanto, a
partir deste momento, não vamos mais permitir a réplica.

O Deputado Anderson Adauto - Estão dizendo, de forma clara, que a
municipalização é obrigatória, e o senhor está dizendo, de forma
absolutamente clara, que não é. Acredito, então, que não terei que dar
nenhuma satisfação nem pedir desculpas a nenhuma subordinada do senhor
no Triângulo mineiro.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Só um registro: não discuto a intenção
de ninguém. Essa propriedade pertence a Deus. não aos homens. Subscrevo
completamente, no entanto, que não mando em ninguém, não chefio
ninguém. Lidero minha equipe e confio completamente nela. Os atos de
minha Superintendente Regional de Ensino são os atos do Secretário.
Portanto, se responsabilidade houver, ela é toda minha. A Superintendente
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está isenta. Por isso, gostaria de participar desse debate com o senhor no
Triângulo mineiro e aguardo o convite e a oportunidade. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que essa
teleconferência será retransmitida pelo Canal 11 - TV Assembléia, no dia 5
de dezembro, a partir das 19 horas.

Pergunta feita a este Presidente pela 15 3 Superintendência Regional
Estadual. por intermédio do Prof. José Edson Gomes: "Como está a
tramitação do projeto de lei do Deputado Sebastião Navarro Vieira. o qual
trata da permanência do diretor na escola municipal?".

Sr. José Edson Gomes, o Projeto de Lei n° 1.137197, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, já se encontra em 2 0 turno na Comissão de
Administração Pública, com reunião marcada para amanhã, às 10 horas,
quando será examinado. Em seguida. virá a Plenário. Acredito que, nos
próximos dias, terá sua aprovação final.

Outra pergunta vem das escolas estaduais do Município de Capinópolis,
dirigida ao Prof. Antônio Carlos Hilário: "O custo por aluno estipulado pelo
Governo garante a qualidade da educação? Qual a posição do SIND-UTE
sobre a gestão dos recursos para o ensino fundamental?".

O Sr. Antônio Carlos Hilário - Nossa posição com referência à gestão dos
recursos para o ensino fundamental é pela formação de um conselho
destinado a gerir as verbas do Fundo. Essa é a garantia que temos para que
os recursos sejam bem geridos.

Fazemos uma crítica à própria Lei do Fundo. a Lei n° 9.424, pois ela
estabelece um prazo de 180 dias após a criação do Fundo para começarem
os trabalhos do Conselho. Achamos que isso também deve ser matéria de
regulamentação e que ela deve ser feita antes. Após um tempo em que o
Fundo já existe - e 180 dias são seis meses -. como essa fiscalização vai
estar acontecendo, se o Conselho ainda não está constituído?

Outra preocupação é em relação à capacitação técnica desse pessoal. no
tocante ao entendimento dos recursos financeiros, para que haja maior
eqüidade.

Com relação ao custo-aluno estipulado, ele não dá nenhuma garantia de
educação com qualidade. Outra preocupação de vários municípios onde
estivemos presentes é em relação aos projetos educacionais que vários
deles já têm de ensino especial ou educação infantil. No caso de
Capinópolis, parece que há um projeto que envolve o conservatório. Na
realidade, por carência e insuficiência dos recursos de custo-aluno, esses
projetos desenvolvidos pelos municípios poderão sofrer prejuízos.

Gostaria de fazer algumas observações sobre a nucleação. Em nossas
visitas aos municípios, temos observado que as pessoas estão preocupadas
com isso. Isso ocorre principalmente na zona rural, onde pais e mães



disseram que o aluno, para estar na escola às 7 horas, deve sair de casa por
volta das 4 horas ou 4h30min. Na zona rural, o acesso às vias é muito
complicado. Para estar na escola de 7 horas às 11h30min você tem que sair
às 4h30min, com retomo às 16 horas. As famílias estão lamentando essa
condição. Isso sem falar em tempo chuvoso, porque sabemos como são as
vias de acesso na zona rural.

Outra questão a ser levantada é a seguinte: em relação à regulamentação,
deveríamos estar discutindo qual é o impacto ético. De fato, concordo com
isso. Gostaria de fazer um registro, reiterando uma proposta que havia feito
nos dias 16 e 17, na época do fórum de debates nesta Casa. Seria
interessante que fosse constituída uma comissão de acompanhamento desse
processo para as questões jurídicas e as de ordem mais geral. Não dá para
estarmos presentes nos municípios, recebendo as reclamações e ameaças
de exonerações que têm acontecido. No caso de Conceição das Alagoas,
gostaria de saber se as exonerações acontecidas já foram revertidas.

No caso de munipalização de escolas com perseguições políticas, gostana
de saber se algumas já foram revertidas. No caso da diretora Aliamara,
ocorrido em Barbacena, na Escola Estadual Oswaldo Fortini, estivemos com
a Eliana Novaes, na Secretaria, para tentar reverter, porque ficou
caracterizada a perseguição política, e pelo menos até a semana passada
não tivemos nenhum retomo sobre a reversão dessa exoneração. Em
Carandaí, em uma reunião que terminou por volta das 24 horas, a discussão
sobre munipalização das escolas estava proibida. Isso está registrado em
ata, a proibição de se discutir munipalização nas escolas, sob pena de
exoneração de diretores.

Gostaria que esta Casa tivesse uma comissão de acompanhamento
dessas questões, do contrário ficará o dito pelo não dito e as coisas
continuarão acontecendo.

Para finalizar, com relação à possibilidade de aumento de professores,
conforme citado aqui, correm rumores de que a Secretaria Estadual está
para editar um pacote neste final de ano, quando 7 mil trabalhadores da
educação deverão ser demitidos. Uma vez que se está dizendo que haverá
aumento de trabalhadores na educação, gostaria que houvesse o
compromisso público da Secretaria da Educação de que não haverá
demissões deste ano para o próximo, haverá aumento de trabalhadores na
educação. Gostaria de um compromisso público da Secretaria de Estado da
Educação de que nenhuma demissão será efetuada deste ano para o
próximo. Isso é para evitar o que vivenciamos em janeiro do ano passado.
Disseram que o contingente de trabalhadores seria aumentado, mas nós
amanhecemos, em janeiro de 1996, com 32 mil demissões. E agora há uma
previsão de 7 mil. Então, gostaria de um compromisso público de que não
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haverá nenhuma demissão de trabalhadores da educação como presente de
final de ano. Acho que aí conseguiremos caminhar para a perspectiva de um
pacto ético.

Agora. o SIND-UTE não tem participado da elaboração nem da discussão
de nada dentro desse processo que está acontecendo. Qualquer afirmação
nesse sentido é leviana, falsa e mentirosa. Para concluir, gostaria de citar o
caso de Carangola. A Secretária de Carangola - não foi agora, mas em
tempos um pouco mais remotos -, num debate naquela cidade, manifestou
sua posição em favor de um plebiscito sobre a questão da municipalização.
O que lhe foi dito pelo próprio Secretário? Que não se pode colocar em
plebiscito uma lei federal. Então, reitero meu pedido a esta Casa da
constituição de comissões - uma do ponto de vista jurídico e outra do ponto
de vista mais geral - para fazerem o acompanhamento desse processo,
enquanto essas regulamentações não saem. E. enquanto não houver uma
regulamentação mais límpida, transparente, que resgate o preceito
constitucional que dá autonomia aos municípios, gostaria de sugerir aos
municípios que não realizem nenhuma municipalização forçada. Assim,
pediria a esta Casa que compusesse essas comissões para que pudéssemos
ter um acompanhamento mais tranqüilo e para tomar menos traumático esse
processo. Só quem visita cotidianamente os municípios e que fica
sensibilizado com o que está acontecendo: os Prefeitos, os Vereadores, os
Secretários Municipais da Educação nos procuram quase chorando,
querendo saber o que lhes vai acontecer se não fizerem a municipalização.
Então, na realidade, para garantir um pacto ético. esta Casa tem de interferir
nesse processo.

O Sr. Presidente - O Prefeito de Senador Firmino. Carlos Antônio
Lourenço, deseja participar, mas. antes de lhe dar a palavra, vamos passar
duas perguntas do interior do Estado ao Secretário da Educação.

Uma pergunta é das escolas estaduais de Inhapim: - Haverá garantia, por
parte do Estado. de que. pelo menos durante um período, o professor em
adjunção à escola municipal venha a ser substituído por outro, caso opte por
outra situação funcional, como é seu direito? Por quanto tempo o Estado
daria essa garantia ao município?"

A segunda pergunta vem de Santa Vitória, de escolas de Capinópolis. de
Carangola e da Escola Feudo de Paiva. de Uberaba: Com a
municipalização, o servidor continuará a pertencer ao quadro funcional do
Estado? Serão mantidos seus direitos quando for efetivo? O professor
conservará o biênio, os qüinqüênios, as férias-prêmio e as demais
vantagens?"

O Sr. João Batista dos Mares Guia - A segunda pergunta já foi respondida,
mas acho bom reiterarmos o que foi dito. Com a municipalização, o
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professor do Estado em adjunção em escola municipalizada continua
vinculado à carreira do Estado, com todos os direitos e vantagens. Se não
fosse assim, seria muito contraditório, porque temos insistido - essa
expressão está nesse documento - na derrubada do muro de Berlim" que
separa a escola estadual e a escola municipal. Queremos garantir escola
para todos com qualidade para todos, ou seja, tanto quanto possível, a
igualização de possibilidades entre a escola estadual e a escola municipal.

Portanto, não deve haver nenhum receio, porque os direitos estão
assegurados pela Constituição e pela legislação ordinária. Fazem parte do
quadro efetivo; têm todos os direitos e vantagens que a carreira lhes
assegura.

Com relação à questão da adjunção, trata-se de uma cessão temporária,
como o próprio nome diz, e deve realmente ser temporária, para não burlar o
princípio do concurso. Se fosse permanente, estar-se-ia, na verdade,
ocupando um cargo da rede municipal através da adjunção "ad etemum".
Portanto, deve ser renovada, por convênio, ano a ano. O professor tem a
prerrogativa de, terminado o primeiro ano, o segundo ano, ou qualquer
tempo, de exercício da função em adjunção, solicitar transferência para uma
escola estadual, desde que haja vaga. Essa transferência é feita assim que
termine o ano letivo. Não se conhece nenhum país no mundo onde se
autorize remoção no meio do ano. Porque, no caso, quem paga é o aluno.

Finalizando, Sr. Presidente, quero citar uma questão pontual. Para que
haja fato ético, Prof. Hilário, deve haver ética. No mínimo, ética da
responsabilidade por parte de todos e o compartilhamento em relação ao que
é fato, para não falarmos em suposição. Deve-se saber qual é o problema
real para não inventarmos problemas que não são reais. O compromisso
deve ser a busca de soluções concretas.

Não quero responder às questões que o senhor colocou, porque o senhor
entrou no território da afirmação categórica, do discurso político de oposição
e de confrontação. Não tem havido mais parceria com o SIND-UTE, porque
ele não a deseja.

Por último, não há boato sobre demissão. O que há é uma enorme
irresponsabilidade do SIND-UTE, que. através de entrevista dada por um de
seus diretores, afirmou à imprensa escrita, a não ser que desmintam a si
mesmos ou então desmintam á imprensa, porque não houve desmentido no
dia seguinte, ou nos dias subseqüentes, que o Estado estaria preparando um
pacotão. O SIND-UTE inventou isso para criar um quadro de desconfiança
política. Não sei com que finalidade. Mas mentira tem pernas curtas. Vocês
falam em ética. então, sejam coerentes com aquilo que dizem. Ou pelo
menos não mintam, como uma diretora do SIND-UTE, que em entrevista
afirmou que vem pacotão. Vou decepcioná-los, porque o que haverá é um
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pacotão às avessas. Ou seja, haverá a ampliação do mercado de trabalho e
mais contratos para professores. Infelizmente, é preciso deixar isso claro,
porque se cria o boato. entre aspas, por via política, no próprio SIND-UTE, e
pergunta-se ao Secretário se há um boato de demissão. Ora. assumam a
autoria. coloquem a impressão digital lá. Foi a entrevista de vocês que
inventou as demissões. Vocês não atribuíram essa afirmação a terceiros.
Obviamente que não tem a menor procedência. Isso, sim. é a maneira
artificial de querer tumultuar um debate bem feito, uma situação que está
sendo bem equacionada no Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra. o Sr. Carlos Antônio Lourenço. Prefeito
de Senador Firmino.

O Sr. Carlos Antônio Lourenço - Ilustre Secretário, Dr. João Batista dos
Mares Guia, tenho dúvidas com relação à Lei n° 9.424. O art. 90 diz: "Os
Estados e municípios deverão produzir planos de carreira e de remuneração
de seu corpo docente de ensino fundamental no prazo de seis meses a
contar da vigência da lei". O art. 70 diz ainda que "60% dos recursos do
Fundo destinar-se-ão à remuneração de professores do ensino fundamental
público em efetivo exercício". Perguntaria: se há seis meses para elaborar o
plano de cargos e carreira, e a lei diz que se deve aplicar 60% desse Fundo
na remuneração dos professores, como seriam aplicados esses 60%, de
imediato?

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Essa pergunta é excelente - e eu
pediria a ajuda do Prof. Carlos Roberto -. porque se trata de uma matéria
muito delicada, e há alguma coisa que não foi bem esclarecida. Na verdade.
esses prazos fatais já foram sucessivamente adiados. O último adiamento,
salvo engano, prevê a data de 30/6/98. Não tenho dúvidas de que. mais uma
vez, essa data será adiada.

Em primeiro lugar, a reforma da Constituição está em processo de
discussão e votação no Congresso Nacional. Sem que haja regras do jogo
claras, na área administrativa, para governar os Governos, como podemos
fazer um plano de carreira? Com regras baseadas na lei atual ou na
mudança constitucional em tramitação no Congresso Nacional? Mesmo que
essa matéria seja votada e aprovada dentro da sessão legislativa que
termina em dezembro, ainda assim, será passível de regulamentação pelo
Presidente da República, e não haverá tempo hábil para esclarecer a todos
nós na elaboração disso.

Em segundo lugar, trata-se de uma das matérias mais delicadas e
desafiadoras. Já fizemos dois ou três encontros de discussão sobre o plano
de carreira com o SIND-UTE. Estamos organizando, para o início do ano que
vem, em Belo Horizonte. um grande seminário sobre essa matéria, que,
rigorosamente, é novidade. Todos estamos cheios de dúvidas e perguntas
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sobre o plano de carreira. A intenção, o espírito da LDB é premiar e valorizar
o professor, reconhecendo-lhe o mérito, a habilitação, e o desempenho
deverá ser avaliado objetivamente, com base em critérios e com isenção
técnica, na própria escola, no próprio ambiente de trabalho. Portanto,
tenderá a ser uma carreira muito mais pautada pelo efetivo desempenho do
professor, ao longo do tempo, apurando-se-lhe a habilitação, o mérito e o
desempenho, ao invés de ser, como hoje, uma carreira que é pautada
apenas pelo tempo. Tempo do qüinqüênio e do biênio, sem avaliação de
desempenho ou de qualquer natureza. Premia-se a todos,
independentemente da diferença de responsabilidade, de dedicação, de
desempenho e assim por diante. Essa é a perspectiva.

Por essa razão, estamos constituindo essa equipe, liderada pela Profa.
Vanessa Guimarães, ex-Reitora da UFMG. inclusive, com a participação da
UNDIME. Já sabemos, como o Prefeito acaba de formular, que a maior de
todas as demandas, a mais delicada, complexa e desafiadora vai ser a de
uma orientação adequada aos municípios a respeito do seu próprio plano de
carreira. E matéria nova no Brasil. Não há tradição de carreiras que premiem
o desempenho do profissional no serviço público. Estamos aprendendo a
aprender, mas temos o compromisso, no caso do Estado - compromisso que
firmamos com o Sindicato - de encaminhar à Assembléia Legislativa, até
maio do próximo ano, a proposta do plano de carreira, que poderá subsidiar
os municípios. Recomendaria ao senhor, imaginando que o tempo poderá
ser dilatado, que nesse particular as Prefeituras fossem muito cautelosas e
aguardassem pelo menos as regras do jogo a partir da mudança
constitucional.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que, em razão do grande número
de perguntas recebidas, a Assembléia promoverá a continuação desta
teleconferência em estúdio, via EMBRATEL, para que sejam respondidas as
demais questões. Isso acontecerá no dia 9 de dezembro, das 8h40min às
1 0h40min com a presença de todos os integrantes desta Mesa.

Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, ilustres

debatedores, ilustes participantes desta teleconferência, gostaria inicialmente
de cumprimentar V. Exa. e a Mesa da Assembléia por esta iniciativa. E mais
um passo importante que esta Casa dá para a interação entre representante
e representado, entre os Deputados e a sociedade. Esses eventos têm sido
promovidos há bastante tempo, e V. Exa. os tem aprimorado a cada dia.

Meu questionamento é dirigido ao Secretário João Batista dos Mares Guia.
Sr. Secretário, a Emenda n° 14 e a Lei do Fundo, que são grandes passos
para se normatizar a melhor distribuição dos 25% constitucionais destinados
à educação. dão margem a certos questionamentos, certas perplexidades,
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certas apreensões por parte de Prefeitos e do pessoal do magistério. Nas
Prefeituras, as equipes de trabalho têm procurado manter contato constante
e permanente e obter informações sobre as contas a serem feitas. os direitos
e as obrigações. A lei só induz à municipalização, e não à obrigação que a
Secretaria da Educação impõe aos municípios de municipalizar. A lei induz à
municipalização, e esta leva a essas questões, principalmente quanto ao
pessoal que trabalha em educação. Uma dessas apreensões diz respeito aos
Diretores escolares. que tinham e têm a expectativa do apostilamento.
Estamos solucionando essa questão conjuntamente. Foi minha a iniciativa
de apresentar proposta de lei que considera garantido o direito de
apostilamento ao Diretor que exercer o mandato após prova de seleção e
eleição pela comunidade escolar. Tenho em V. E.xa. um grande parceiro na
elaboração dessa lei, o que nos da a garantia da sanção governamental.

V. Exa. falou da designação de Diretores ao Deputado Anderson Adauto,
mas gostaria de falar sobre outra categoria que vive a apreensão da
municipalização das escolas, que são os professores contratados. A grande
maioria desses professores são de 18 a 4a séries.

São as escolas que, preferencialmente. estão sendo municipalizadas. São
professoras contratadas. algumas - como o Deputado Anderson Adauto
lembrou bem - com renovação de contrato há mais de 20 anos. V. Exa. falou
que deveria haver uma compensação, mas não especificou, não sinalizou
qual seria a compensação para esse servidor que por tantos anos tem
servido ao Estado nessa área tão importante que é o magistério. Se o Estado
não pretendia efetivar esses professores de 1a a 43 séries que estão com os
seus contratos renovados ano após ano, por que abriu concurso para P1 e
gerou essa expectativa de assegurar-lhes o direito de ser um professor
efetivo no Estado? Recebemos - acredito que não só eu, mas todos os
Deputados desta Casa - questionamentos, todos os dias, dos professores
que fizeram concurso para P1. Saíram outras nomeações, mas e as de P1.
vão ou não sair?

Gostaria que V. Exa. explicitasse a questão da garantia de vagas para o 21
grau. V. Exa. falou muito firmemente da garantia de vaga para todos os
egressos da Ba série. A resolução da Secretaria propõe a criação de uma
vaga de 20 grau para duas vagas municipalizadas. o que nos induz a um
raciocínio, mesmo que simplório, de que as vagas de 2 1 grau são a metade
das vagas do 1 11 grau. O número de alunos matriculados no ensino
fundamental é de 3 milhões. A expectativa para o ano que vem e de 700 mil
alunos no 2 1 grau. E uma proporção de quatro para um. V. Exa. enfatiza,
com muita segurança, que não faltarão vagas. Existirá a possibilidade, em
alguma cidade pequena. com apenas uma escola estadual que foi
municipalizada. de que o Estado não garanta vaga no 2 0 grau, não consolide
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essa garantia? Existem exceções? Quais são elas e em que circunstâncias
se darão? Muito obrigado.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - O fato de o concurso ter sido realizado
em 1995 pode até ser apresentado como uma prova testemunhal da
intenção sincera do Governo de resolver o dilema dos designados, dando-
lhes, portanto, uma oportunidade de obter a nomeação definitiva, uma vez
que a efetivação só se faz para aquele aprovado em concurso e nomeado
conforme as vagas. Não havendo esse quadro, não há como fazer a
nomeação. Um ano e oito meses após a realização do concurso é que
ocorreu a promulgação da Lei do Fundo e da LDB, que mudam
completamente as regras do jogo, na medida em que produzem a idéia de
cooperação e, a partir dela, de distribuição de responsabilidade, relativas à
cobertura escolar. O Estado continua tendo um papel decisivo no ensino
fundamental, mas a responsabilidade maior passa a ser do município, que
assume as responsabilidades com a pré-escola. O Estado, embora não
esteja na Lei do Fundo, mas esteja recomendado no art. 10 da LDB, deve ter
como prioridade o ensino médio. Essa mudança na regra do jogo, como o
senhor mesmo acaba de dizer, faz com que a Lei do Fundo seja uma lei que
não obriga, mas induz à municipalização. Embora se trate de uma lei federal,
subscrevo-a e a considero a mais importante lei educacional feita neste País,
neste século. Considero-a mais importante do que a LDB, que
conceitualmente é completa e orgânica, mas é um conjunto de
recomendações passíveis de regulamentação, sem obrigatoriedade de
cumprimento. A Lei do Fundo, não. Por ser Constituição, a Lei do Fundo tem
a potência imperativa e a todos obriga por igual, com tempos determinados.
Portanto, cumpre muito melhor, em termos de eficácia da lei, os resultados
que são desejados pelo legislador e pela sociedade.

Nesse sentido, um ano e oito meses antes fizemos o concurso para P1.
Um ano e oito meses depois, portanto, houve a promulgação da LDB e da
Lei do Fundo: novas regras, novo quadro e essa distribuição de
responsabilidades.

O que estamos aguardando? Feitos esses movimentos de cooperação, ou
de municipalização, conforme o caso, vamos poder observar, já em 1998 e
nos anos subseqüentes, no tempo de validade do concurso, onde
eventualmente haverá falta de professor, o que, portanto, recomendará a
nomeação do professor que fez o concurso para aquela vaga, para aquele
município. E assim ocorrerá, a qualquer momento, dentro da vigência do
concurso.

Entretanto, a expectativa inicial do concurso realmente já não corresponde
mais à realidade, pelas razões que o senhor mesmo apresentou.

0 Sr. Presidente - A Presidência vai interromper o Secretário João Batista
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dos Mares Guia apenas para fazer um agradecimento aos telespectadores
do interior do Estado, a todos os educadores, e aos servidores da educação
que estão participando deste evento, uma vez que, dentro de 30 segundos,
sairemos da EMBR.ATEL e continuaremos os debates com a transmissão
apenas pela TV do Legislativo.

Lembramos a todos os presentes e aos telespectadores que no dia 9 de
dezembro, das 8h40min às 10h40min, continuaremos essa discussão via
EMBRATEL, nos estúdios.

Devolvo a palavra ao Secretário João Batista dos Mares Guia.
O Sr. João Batista dos Mares Guia - Pois bem, essa é a razão pela qual

não podemos assegurar, de forma concreta. nada a respeito da nomeação
de professores P1. Desejamos que. ao  longo do tempo, possamos nomear o
maior número possível. em função do número de vagas.

Entretanto, em muitos municípios, como já ficou patenteado, estamos
tendo um quadro de professores efetivos excedentes, os quais, pelas regras
do jogo, mecanismos de adjunção e cooperação, também poderão ficar à
disposição de escolas municipais.

Em relação ao ensino médio, o que estamos fazendo - e permitam-me aqui
uma conversa entre mineiros - ê de extrema ousadia. e sinto-me
extremamente orgulhoso com isso.

Eu. como Secretário, convivo quotidianamente com os Secretários da
Educação dos 26 Estados e do Distrito Federal, e percebo em todos eles
uma perplexidade. O Presidente do CONSED, excelente Secretário no
Paraná, em visita recente que nos fez, mostrou-se perplexo em ver que
estamos conseguindo financiar a expansão do ensino médio em 346 mil
matrículas e que vamos chegar a alguma coisa em torno de 707 mil, em
apenas 4 anos. e o que é grave, sem nenhuma ajuda federal. Deputado. E.
mais do que isso, os recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar. via FMDE, são limitados para o ensino fundamental: e os do
Programa Nacional do Livro Didático, FNDE, são limitados para o ensino
fundamental, e mesmo assim estamos fazendo essa expansão.

Como não há nenhuma lei que nos obriga - e temos de cumprir a exigência
principal, com o ensino fundamental -, dizer que asseguraríamos a matrícula
para todos no ensino médio com duração de 3 anos, independentemente da
idade, seria um promessa feita para não ser cumprida, caso todos optassem
pela matricula na modalidade de ensino médio.

Mas o que estamos garantindo nessa ordem? Que os 277.558 formandos
em 1997 - 243 mil na 8a série do Estado e aproximadamente 34 mil na 8
série dos municípios - tenham a sua vaga garantida no 1 0 ano do ensino
médio. em 1998, das escolas estaduais. Segundo. os que se formaram em
1996, e assim sucessivamente. E ai vem a pergunta: e aquele de 18. 19 ou
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20 anos que já se formou há mais tempo ou concluiu, recentemente, o
supletivo de ensino fundamental? Ele tem a prerrogativa, garantida por nós,
de se matricular na Unidade de Ensino Supletivo, a UES, não presencial, que
é um sucesso entre nós. O aluno recebe os materiais, estuda, tem
atendimento individualizado quando puder, porque os professores lá estão, e
faz as provas em julho e dezembro, organizadas e aplicadas pela Secretaria
da Educação, que também faz a certificação. Pode fazer uma matéria, ou
todas as matérias, dependendo de sua disponibilidade. Isso já é um sucesso
extraordinário entre nós já há algum tempo.

A outra modalidade é o ensino regular de suplência. Aquele jovem de 18
anos ou mais, já no mercado de trabalho, premido para ter um diploma, para
melhorar sua posição no mercado e seu salário, quer, com mais rapidez,
concluir o ensino médio, mas não tem mais a paciência e nem o tempo para
terminá-lo. Qual é sua opção natural? Ou o ensino supletivo não presencial
ou o ensino regular de suplência, por meio do qual ele faz em três
semestres, em vez de em três anos, o equivalente a todo o ensino médio.
Essa é uma experiência já aplicada com grande sucesso no ensino
fundamental e em algumas escolas - o SETEB, de Brasília, por exemplo, faz
isso em alguns lugares, com grande sucesso. Vamos criar também essa
alternativa.

Então, o cenário é o seguinte: estamos estimando um total de matriculas -
no início do ano letivo, dentre os que já estão cursando. deduzidos os que se
formam no terceiro ano e os que vêm da 8a série - de 707 mil alunos. Mas
pode surgir uma demanda adicional. Por exemplo, os operários da FIAT
sabem que devem ter um diploma de ensino médio para ter promoção na
empresa. Então, 12 mil operários procuram, em massa, ao mesmo tempo, as
nossas UEs ou o nosso ensino regular de suplência de ensino médio, cuja
criação estamos organizando. E por isso que podemos dizer, tranqüilizando-
os, que em Minas Gerais estamos caminhando aceleradamente para a
universalização da cobertura do ensino médio e, mais ainda, fazendo a
regularização do fluxo. O problema para os anos vindouros não será mais o
jovem formar-se com 14 ou 15 anos, na 8a série: o problema para os anos
vindouros é o de como administrar e financiar a grande demanda de pessoas
adultas, com mais de 20 ou 30 anos, que nos procuram para fazer o ensino
médio, pedindo exatamente as UEs e o ensino regular de suplência.

Todos os Secretários estaremos agora em Brasília. durante dois dias e
meio. com o Ministro da Educação. O que vamos cobrar do Governo Federal
é forte, mas acho que temos razão. Defendo o Plano Real. mas esse plano é
uma política de estabilização macroeconômica e monetária. O Plano Real
não é uma estratégia de desenvolvimento social. Ele é uma base sem a qual
não há desenvolvimento social, mas não é uma política pública de
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desenvolvimento social. Está bem que haja restrições, mas o Fundo de
Estabilização Fiscal retém. desde 1995, 20% da cota estadual do salário-
educação de todos os Estados. Com isso, Minas está perdendo, Presidente.
R$32.000.000.00 ao ano. desde 1995 - seriam R$125.000.000.00. Já
levantei essa tese há mais de um ano, com o apoio da UNDIME e com a
concordância do Ministro Paulo Renato. Assim. o Presidente do CONSED
me atribuiu a responsabilidade de fazer o texto que vamos aprovar agora,
em Brasília. Com o apoio do Ministro e dos Governadores de Minas e do
Paraná, pediremos uma audiência com o Presidente da República, para com
ele ponderar: se o passado é passado, que os recursos que seriam retidos
para 1998 sejam liberados e que os Estados tenham a flexibilidade para
aplicá-los no ensino médio, pelo menos na área do livro didático e da
alimentação escolar. Então, vejam bem a dificuldade. E por que os outros
Estados não expandem o ensino médio? Em primeiro lugar, porque não há
uma escolha política de boa parte dos Governadores em investir 45% em
educação, como foi a escolha política do Governador Eduardo Azeredo.
Acho que só isso já mereceria um amplo reconhecimento. inclusive das
oposições. Porque em lugar algum. em nenhum município e, menos ainda.
em Governo de Estado, ninguém faz isso, nem mesmo os partidos de
oposição. Em segundo lugar, fizemos a escolha de oferecer vagas numa
escala crescente para o ensino médio sem que nenhuma lei a isso nos
obrigasse. Trata-se, obviamente, de uma questão de compreensão, de
sensibilidade e de escolha estratégica. Se o jovem termina a 8 a série, por
que frustrar-lhe a expectativa do ensino médio? Vamos oferecer ensino
médio para todos. E podemos começar a nos preparar para daqui a cinco
anos, quando, garantido o ensino médio para todos. o jovem que nele se
formar começar a nos indagar sobre a universidade. E onde vamos buscar
recursos para isso? Já estamos pensando nisso; já estamos pensando em
como será o cenário do futuro, daqui a cinco anos, e em como daremos
conta, vencida a etapa do ensino médio. de ajudar o jovem a chegar ao
ensino superior ou a um técnico profissionalizante de alto nível. de nivel pós-
médio. Muito obrigado.	 -

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência informa ao
Plenário que esta reunião se encerrará às 112h30min. Passo a palavra ao Sr.
Evaristo Garcia, Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Belo
Horizonte.

O Sr. Evaristo Garcia - E lamentável que o Secretário Estadual da
Educação tenha monopolizado toda a discussão, impedindo o andamento
normal da reunião. Isso é lamentável.

A Emenda à Constituição n° 14. Sr. Presidente. amplia o Capitulo III - Da
Ordem Social - Seção 1 - A Educação - criando mais recursos e fontes. E
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preciso que se respeite o princípio constitucional de que a educação continua
sendo direito de todos e dever do Estado e da família. A execução é do
município.

O Estado continua intruso em Minas, querendo ser o dono das diretrizes,
esforçando-se para isso. Muitos Estados não têm sido sérios em se tratando
de políticas sociais: saúde e educação. Nosso exemplo: quando o Sr.
Walfrido dos Mares Guia era Secretário de Estado da Educação, as
irregularidades que houve. Isso deu até escândalo.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Qual escândalo? O senhor poderia
citar, por gentileza, se não, é calúnia gratuita e irresponsável. Qual
escândalo?

O Sr. Evansto Garcia - Está registrado nos anais desta Casa, num
seminário que realizamos, "A Hora da Chamada", que, se saíssem de
Brasília R$1100,00 para uma escola pública, aqui não chegavam 30% desse
valor. Está registrado aí, é só pegar os anais e ver. E tem mais. Isso levou à
aplicação da Constituição de 1988, a Cidadã, incluindo a responsabilidade
para os municípios, eliminando um pouco a intermediação do Estado, o
chamado "Muro de Berlim", que a toda hora é mencionado pelo Sr.
Secretário.

Pelo art. 211, a União continua obrigada a financiar e a dar assistência
financeira e técnica ao município, para o desenvolvimento do seus sistemas
de ensino. Isso não pode ser modificado, é um principio básico.

Nós, nos municípios, é que regulamentamos e planejamos o tipo de ensino
que queremos; quem planeja é a comunidade escolar e a Câmara de
Vereadores, inicialmente, realizando Conferência Municipal de Educação,
criando o Conselho Municipal de Educação e o Fundo Municipal, criando a
gestão semiplena - exemplo do que fizemos na área de saúde -, com
recursos diretos do Fundo Nacional para os fundos municipais, quer dizer, o
Estado não tem que intervir nisso, exercendo assim o controle social dos
recursos para a educação.

Estou achando que a iniciativa privada, com o comércio da educação,
aliada à Secretaria Municipal de Educação, baseada na LDB e na Emenda n°
14, está buscando pretextos para acabar com o ensino público fundamental,
profissionalizante e básico existentes em Belo Horizonte, dizendo que o
Estado não tem projeto para manter o nosso atual sistema. E a equipe do
Prefeito Célio de Castro quer jogar fora nossas conquistas nessas áreas,
impedindo que se leve o aluno ao mundo do trabalho, às pesquisas; quer
fazer um retrocesso, utilizando esses dois pretextos que eu citei. Muito
obrigado.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Só posso esclarecer que sou
Secretário de Estado da Educação, não posso responder pela crítica feita à
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Prefeitura Municipal. Ouvi suas considerações e lamento muito que o senhor
tenha se excedido. feito uma afirmação que não só é absolutamente
infundada, como, inclusive, de certa maneira. contraria os sentimentos dos
mineiros, pois todos têm pelo Prof. Walfrido Mares Guia, atual Governador,
um enorme respeito e estima, tanto é que sob a sua administração à frente
da Secretaria de Educação o Estado foi premiado pelo UNICEF e é
selecionado em todos os fóruns nacionais e internacionais como modelo e
referência.

Não vou entrar em polêmica, o senhor fez um discurso político e
ideológico. Eu conheço suas posições, respeito-as. E em respeito ao velho
militante e combativo Evansto Garcia e aos seus cabelos brancos, encerro
as minhas palavras por aqui.

O Sr. Presidente - Passamos a palavra, agora, ao Vereador Paulo Augusto
dos Santos, da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

O Vereador Paulo Augusto dos Santos - Sr. Presidente, quero parabenizar
a Assembléia Legislativa por promover a Teleconferência Gestão Pública
para o Ensino Fundamental e saudar os componentes da Mesa e o
Secretário Estadual de Educação. E importante estarmos expressando aqui
as nossas preocupações no que diz respeito a essa nova estratégia que vai
de encontro à condução do sistema de ensino do País. Preocupações que
nos levam a falar em ensino de qualidade.

A LDB deixa para nós uma grande preocupação no que diz respeito ao
ensino médio fundamental e ao ensino técnico. Na condição de Vereador da
Câmara Municipal, e tendo em vista posições da Secretária Municipal de
Educação de Belo Horizonte, preferimos ser mais cautelosos no que diz
respeito, às diretrizes impostas pela LDB.

Os Vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte, mesmo diante de
uma tentativa da Secretária Municipal. estão impondo o similar da nova
temática do ensino de Belo Horizonte. Não vamos permitir que seja imposta
essa medida. Embora a Secretária se posicione. o Prefeito. Sr. Célio de
Castro. diz que não vai permitir que se acabe com o ensino médio.

É muito temeroso estarmos diante de uma nova proposta de ensino. Não
podemos dizer que vai ser um ensino de qualidade se os recursos estão
fugindo, cada vez mais, dos cofres públicos do Pais. Estão saindo para fora,
para alimentar os interesses dos grupos empresariais e do Fundo Monetário
Internacional.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Vamos passar a palavra ao
o Dr. Carlos Roberto, para responder às perguntas.

O Sr. Carlos Roberto de Souza - Já queria falar há algum tempo sobre
questões que ficaram insuficientemente respondidas.

Sobre a questão do ensino médio nos municípios. é importante deixar claro



672
que nessa lei, que é uma lei federal, os municípios são as maiores vitimas.
Isso porque ou eles perdem recursos pela retenção automática dos recursos
no Fundo, ou ampliam sua despesa. Isso é quanto ao ensino fundamental.
Agora, no que diz respeito ao ensino médio, a lei é bastante clara, e o
parecer do Conselho Nacional de Educação foi ainda mais enfático. Ela diz
claramente sobre a responsabilidade do município quanto ao ensino infantil e
fundamental. Prioritariamente, quanto ao ensino fundamental. Ele só pode ir
para o ensino infantil depois de universalizado, de forma cooperativa e
solidária com o Estado, o ensino fundamental.

Aí, ele vai universalizar o ensino infantil. Depois, ele vai para o ensino
médio, mas gastando sempre acima dos 25%. Ora, é impossível para os
municípios, de fato, atender a uma situação dessa natureza. Quer dizer, na
prática, ele está proibindo claramente ao município de estar atendendo ao
ensino médio. Não conheço o caso específico de Belo Horizonte, mas creio
que a Secretária Ceres está sofrendo esse problema, ou seja, está tendo que
coadunar os seus recursos com as imposições dessa legislação. E preciso
deixar claro que os municípios estão tendo que andar no fio da navalha, na
corda bamba, para poderem encontrar essa passagem. E preciso que se
entendam os problemas dos gestores municipais. Penso que esse é um
ponto central.

Um outro ponto é a questão do Prefeito - esqueci-me do nome do Prefeito
que usou a palavra e me fez uma pergunta anteriormente. Para o prazo que
a lei determina, temos um Estado que já iniciou esse processo. Ou seja, o
Estado do Pará já iniciou o processo de implantação do Fundo, que já está
em vigor desde o segundo semestre. Mesmo aqueles municípios que não
têm planos de carreira e conselho de acompanhamento estão recebendo
recurso do mesmo jeito, porque a retenção e o não-repasse desses recursos
feriria a autonomia do município de uma maneira - não sou jurista e não
saberia dizer isso - que estaria acima da própria lei. Então, não há como o
Estado ou qualquer outro ente federado fazer a retenção do recurso que é
destinado para o município, em função das suas matrículas do ensino
fundamental, por não ter o conselho de acompanhamento e o plano de
carreira. No entanto, esse processo deve ser entendido como elemento que
aprimore a aplicação desse recurso, de uma forma a garantir, cada vez mais,
transparência e qualidade na aplicação do recurso, na medida em que temos
um plano de carreira que premia, naturalmente, o professor e a sua boa
gestão. Isso, de qualquer maneira, vai se refletir na qualidade.

Sobre a questão dos 9% da aplicação, já tentei responder a uma pergunta
anterior sobre esse assunto. De fato, aqueles municípios que vão ter, no seu
corpo, muitas escolas municipalizadas e grande parte dos seus funcionários
em adjunção com ônus terão dificuldades em aplicar os 9%, mas aqueles
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que têm rede própria, a não ser que estejam pagando um salário muito
pequeno, naturalmente vão gastar mais dos que os 9%. Então. se é rede
própria, não há como. O município tem que aumentar o salário para gastar
os 9%. o que já é um patamar mínimo. Agora, nesse caso das adjunções
com õnus, precisamos estabelecer junto ao Tribunal de Contas um prazo que
garanta essa aplicação.

Outro ponto que ficou insuficientemente esclarecido aqui é a questão da lei
da Câmara. Por que toda a municipalização tem que passar pela Câmara?
Primeiro, porque o município não pode criar cargos de funcionários. Se ele
tem 100 professores e vai passar a ter 120. a criação desses cargos de
professor tem que passar pelo Legislativo, ou seja, pela Câmara. Se ele vai
criar uma escola municipal, pois a escola deixou de ser estadual para ser
municipal, isso tem que passar pela Câmara. Mas há uma situação em que
isso não é necessário, como naquele exemplo que eu dei. Se houve a
municipalização de alunos, eles foram colocados numa escola municipal já
existente ou se estão completando uma turma de professores já contratados
em cargos criados por autorização da Câmara. nesse caso. não há a
necessidade de passar pela Câmara, porque já existe a autorização da
Câmara na criação da escola - já é uma escola existente - e já há o cargo
criado. Só se está completando a turma. Basta um convênio, e a legislação
sobre convênios fala em dar ciência ao Legislativo. Agora, a criação de
cargos e de escolas precisa passar pela Câmara. Não há outra forma. caso
contrário, o município ficaria ilegal. O Tribunal de Contas reprovaria suas
contas, porque ele teria um número de funcionários maior do que o número
de cargos criado por lei. Nesse caso, não há jeito. Acho que esse aspecto, do
ponto de vista operacional para o município, é muito relevante.

Quanto à pergunta: "Se a Câmara reprovar, o município tem condição de
fazer a municipalização?", a resposta é não. Ele não tem condição para isso.
Como ele vai ter uma escola que não tem autonzação legal' ? Não há jeito.
Então. o Poder Legislativo tem essa força, tem essa prerrogativa, e sobre ele
está a responsabilidade de. em conjunto com o Executivo, dirigir os destinos
da cidade. Se o Legislativo fizer essa opção, não há como o Prefeito fazer a
municipalização, a não ser que seja nesse caso específico que citei, ou seja,
de fazer a municipalização do aluno para ocupar a ociosidade do sistema já
existente.

O Sr. Presidente - Vamos passar a palavra agora à Sra. Isabel Paixão, que
é Secretária Municipal da Educação em Santos Dumont.

A Sra. Isabel Paixão Femandes - A nossa pergunta é a seguinte: na
legislação do Brasil, está bem claro que o salário não pode ser reduzido.
Então, como ficaria o salário do pessoal, dentro dos 9% e dos 15%, na
oscilação da receita? Por exemplo, a cidade só tem 40 professores. Não há
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adjunção, nem nada. Esses 40 professores teriam um salário alto, na
divisão. A receita de 1998 sena x" e a de 1999 "y" menos "x", por causa da
oscilação. Como se faria isso? Teríamos também os 9%? Temos 40
professores, e no ano que vem teremos de 60 a 80 professores. Como se
faria isso?

O Sr. Carlos Roberto de Souza - Colega Isabel, posso responder, ou você
está direcionando a pergunta a outro?

A Sra. Isabel Paixão Femandes - Tudo bem.
O Sr. Carlos Roberto de Souza - Primeiramente, os 9% são um percentual

mínimo. O que, na maioria dos municípios, estamos verificando, na prática,
é que os 9%, para aqueles que têm rede própria - o que não é o caso da
adjunção - são absolutamente insuficientes. O município vai gastar mais do
que os 9% no pagamento do pessoal. Ele vai gastar provavelmente, em
alguns casos, como no da minha cidade, mais do que 15% com o pessoal.
Eu estou gastando 19% com o pessoal do magistério do ensino fundamental.
Então, vou gastar mais do que isso.

O primeiro ponto é esse, e não há essa flexibilidade nessa situação que
você está colocando. Pelo menos por enquanto, a reforma administrativa
não apontou nada diferente nesse sentido. O que acontece é como hoje. Por
exemplo, temos 117 municípios em Minas Gerais que perderam receita com
a Lei Robin Hood. Esses 117 municípios, o que tiveram que fazer? Tiveram
que readequar toda a sua estrutura administrativa. Como eles não podem
reduzir o salário, terão que pnonzar no seu gasto total essa aplicação. Então,
eles terão que reduzir investimentos e custeios para manter a folha de
pessoal. No futuro, o que pode acontecer - e a reforma administrativa está
apontando para isso -, no caso de se exceder aos 60% que a Lei Rita
Camata aponta, é a exoneração, para a adequação ao percentual de 60%.

Mas esse é o caso de fazermos a adequação do conjunto das políticas
públicas do município, entre elas a política pública de pessoal, que é
essencial. Não é possível fazer a redução salarial.

O que é possível fazer diante desse quadro é uma adequação da relação
entre o número de funcionários e o número de alunos, porque a sua receita
está vinculada ao número de alunos. Vou dar um exemplo: está-se
preconizando, como parâmetro, 25 alunos por professor. Com esse número,
com aquele mesmo contingente de pessoal. a receita seria ampliada em
40%, o que permitiria até uma nova relação.

É um pouco complicado, mas não é impossível de se fazer. De maneira
global, poder-se-ia dizer que naturalmente os 9% são insuficientes para se
dar uma boa remuneração aos funcionários, de maneira a garantir seu
empenho e sua dedicação ao trabalho.

0 Sr, Presidente - Vamos passar a palavra agora ao Sr. Clóvis Rodrigues
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Pereira Filho, Vereador à Câmara Municipal de Carandaí.
Ele será o último debatedor do dia, uma vez que nosso tempo já se esgota.

Estaremos de volta no próximo dia 9. das 8h40min às 10h40min com
transmissão pela EMBRATEL.

O Sr. Clóvis Rodrigues Pereira - Sr. Secretário, muito embora já tenha sido
levantada a questão da municipalização pelo ilustre Prof. Hilário, como
Vereador em Carandaí, volto ao tema. Sua implantação tem deixado aflito o
meu povo, principalmente o magistério, alunos e pais de alunos.

Achamos. então, viável e por bem convocar várias reuniões, através da
Comissão de Assuntos Municipais da nossa Câmara. Mas, na última delas,
na qual tivemos a participação de membros do SIND-UTE, da Delegacia
Regional e dos 13 Vereadores, qual não foi a surpresa e a tristeza deste
Vereador ao verificar a ausência das Diretoras e demais pessoas ligadas ao
magistério em Carandai.

Na composição da Mesa, ficamos em número maior do que as pessoas
que haviam sido convidadas, ás quais interessaria muito mais discutir o
polêmico assunto da municipalização.

Dirigi-me ao Presidente da Comissão de Assuntos Municipais em busca de
uma explicação para aquela reunião frustrada. Ele. então. Sr. Secretário -
não quero afirmar nada, quero apenas uma resposta pessoal de V. Exa. -,
disse-me que contactou todas as Diretoras e professoras, e que elas lhe
disseram que estariam proibidas de participar de qualquer reunião cujo tema
fosse municipalização.

A representante da Delegacia, a quem também me dirigi para uma
explicação, confirmou. na minha presença. na de dois Vereadores de
Carandaí e na do Prof. Hilário. que nas escolas estaria terminantemente
proibido tratar do assunto municipalização.

Pergunto a V. Exa.: se é assunto que interessa diretamente às escolas, ao
magistério em si, aos pais de alunos, aos alunos, enfim, a toda a
comunidade, por que não poder se reunir em uma escola para tratar de um
assunto desses? Muito obrigado.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Posso assegurar-lhe que estou tão
interessado quanto o senhor em esclarecer esse assunto. Ele será
esclarecido. Em primeiro lugar. o próprio Secretário tem dado o exemplo em
relação aos seus colegas de trabalho. Como eu disse, o Secretário
compareceu pessoalmente a 162 municípios. Em segundo lugar, as
orientações verbais e por escrito dizem respeito ao processo técnico da
cooperação e da munipalização e ao processo político-comunitário da
construção da cooperação. Esse segundo processo é no sentido de total
transparência na realização das discussões envolvendo o Prefeito, a
Secretaria Municipal de Educação e a Câmara Municipal. Tenho feito
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numerosas reuniões, convidando os Presidentes de Câmaras Municipais. Na
sua própria cidade, na Câmara Municipal, em uma das reuniões da MALPA,
fui convidado para falar desse assunto ainda no primeiro semestre. E assim
que temos feito em todo o Estado de Minas Gerais.

Não trabalho com suposições ou, por assim dizer, comentários de
terceiros, porque isso envolve o terreno da subjetividade e a ninguém ajuda,
mas vou trabalhar com uma hipótese. Imaginemos que, entre várias escolas
estaduais do Município de Carandaí, a escola x tenha sido, por razões
técnicas, transparentes, indicada como uma escola que poderá ser
municipalizada. Imaginemos que o Diretor ou a Diretora, quem sabe ainda
desconhecendo que tramita nesta Casa o projeto de iniciativa do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, possa deixar de ocupar esse cargo. E o Prefeito de
Carandaí me assegurou que cumprirá essa lei irrestrita mente, mantendo o
Diretor ou a Diretora de escola hoje estadual na escola municipalizada. E
que eventualmente, tomada mais por um impulso emocional que por poucos
argumentos de razão, esse colega Diretor ou Diretora tenha resolvido, por
assim dizer, entrar em uma linha de contestação do encaminhamento da
Prefeitura e buscar apoio político na Câmara Municipal.

Estou dizendo isso porque tivemos 10 ou 20 casos mais ou menos
semelhantes em Minas Gerais e trabalhamos com a máxima prudência,
solicitando e orientando as nossas equipes para que comparecessem para
discutir com todos e orientando os Diretores a comparecer, exatamente
porque nos interessa, tal como a Assembléia hoje proporciona, a publicidade
desse debate, o enriquecimento cultural em tomo dele. E exatamente assim
que estamos fazendo. Acho muito estranho isso e me associo ao seu
estranhamento. Gostaria de ter esse assunto esclarecido. É estranho que
isso seja atribuído à Secretaria de Estado da Educação, porque com
exemplo não se briga. E estamos fazendo exatamente o oposto do que o
senhor testemunhou, a não-participação na Câmara Municipal. Eu o
cumprimento pela iniciativa da Câmara. Se houver uma nova oportunidade,
tendo disponibilidade, eu mesmo quero dar o exemplo. Volto com prazer a
Carandai, porque quero essa matéria esclarecida. Da minha parte, tomarei
providências hoje, porque quero saber o que está acontecendo. Está muito
estranho isso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Como temos uma grande demanda dos telespectadores
e dos presentes, daremos continuidade a esse debate no dia 9, de 8h40min
às 10h40min.

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

agradece a presença dos debatedores, das demais autoridades e dos
convidados e a participação dos telespectadores, que nos prestigiaram com
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a sua audiência. e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada,
e para a reunião especial, também de hoje. às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 75 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 2112/97
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designação de Comissão -
Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Hely Tarqüinio - Palavras do Sr. Roberto Porto
Fonseca - Palavras do Sr. Guilherme Riccio - Entrega de placas - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Dilzon Meio - Maria Olivia - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Gil Pereira - Hely Tarqüinio - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria
- Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 20h15min. a lista de

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

Ata
- O Deputado Ivo José, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Francisco Ramalho
e Sebastião Costa para, em comissão, conduzirem ao Plenário O

homenageado, as autoridades e demais convidados que se encontram no
Salão Nobre.

Composição da Mesa
0 Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa os
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Exmos. Srs. José Rafael Guerra, Secretário da Saúde, representando o
Governador do Estado, Sr. Eduardo Azeredo; Roberto Fonseca,
Superintendente-Geral da Fundação Ezequiel Dias - FUNED -; Guilherme
Riccio, Superintendente-Geral da Fundação Hospitalar de Minas Gerais -
FHEMIG -: Ângela Gabriela Naves. Presidente da Fundação HEMOMINAS;
o Deputado Iva José, 20-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Fundação

Ezequiel Dias - FUNED - pelo transcurso de seu 900 aniversário de fundação,
e a Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG - pelo seu 200
aniversário.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino

Nacional.
- Procede-se a execução do Hino Nacional.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado Hely Tarqüínio, autor

dos requerimentos que suscitaram esta homenagem.
Palavras do Deputado Hely Tarqüínio

Exmos. Srs. Deputado Geraldo Rezende, Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; José Rafael Guerra, Secretário da
Saúde, aqui representando o Governador do Estado, Sr. Eduardo Azeredo;
Roberto Porto Fonseca, Superintendente-Geral da Fundação Ezequiel Dias:
Guilherme Gonçalves Riccio. Superintendente-Geral da Fundação Hospitalar
de Minas Gerais; Deputado lvo José. 2 11-Secretário da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais: meus senhores e minhas senhoras.

Nesse momento solene, em que me cabe a honra de expressar os
conceitos e os sentimentos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em
nome do Povo de nosso Estado, em relação à Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG - e à Fundação Ezequiel Dias - FUNED -,
parece que entram em conflito dentro de mim dois aspectos de minha
personalidade, disputando a primazia de dar o tom às palavras que me
proponho proferir: de um lado, o parlamentar, empenhado, juntamente com
todos os meus nobres colegas Deputados, na árdua e muitas vezes
frustrante luta por melhores condições de saúde e mais humana assistência
médico-hospitalar para nosso povo. De outro lado, o médico e funcionário
que sou - com muita honra - da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais e, conseqüentemente, conhecedor, por experiência e por vivência,
tanto das dificuldades que afligem aqueles que recorrem aos serviços
públicos de saúde em nosso país, quanto do esforço dos responsáveis pelo
seu atendimento, no sentido de minorar-lhes o sofrimento.
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Somente uma fórmula engenhosamente conciliatória poderia resolver tal

dilema: tentarei falar como parlamentar médico e como médico parlamentar.
Como parlamentar, vivo o lado político da questão da saúde pública: o

abismo entre o direito à saúde constitucionalmente garantido e a triste
realidade da saúde pública no Brasil. O abismo entre a demanda de serviços
na área de saúde e os serviços efetivamente prestados.

Como médico, no contato permanente com os usuários dos serviços
públicos, vivo o lado angustiante da impotência dos mal-remunerados - e
ainda assim abnegados - médicos e demais servidores da área de saúde,
ante as necessidades de atendimento da população e os parcos recursos
médico-hospitalares que podemos oferecer-lhe.

Hoje, quero ser a voz de nosso sofrido povo e desta Casa Legislativa para
proclamar, a plenos pulmões: nem tudo está perdido, nem tudo são dores e
lágrimas.

Há motivos de alegria, de orgulho e de celebração nesse cenário sombrio
da saúde pública. Raios fulgurantes de luz já começam a romper as trevas.
Há lampejos de aurora. O sol começa a nascer para a saúde pública
brasileira. E onde ele nasce? Em Minas Gerais, exatamente por trás das
montanhas de Minas Gerais.

E não é apenas um, são dois sóis, e sóis mineiros, cujos nomes
pronunciamos. todos nós, cheios de júbilo e esperança: Fundação Ezequiel
Dias e Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.

Srs. Deputados, Sr. Presidente, caros presentes. a FUNED, instituição
modelar que perpetua condignamente o nome do farmacêutico, médico e
pesquisador Ezequiel Dias, mineiro por opção, discípulo de Oswaldo Cruz e
colega de Carlos Chagas, surgiu há 90 anos como posto avançado do
Instituto Manguinhos, e a atual configuração, como órgão de saúde e
tecnologia vinculado à administração estadual, vem desde 1970.

Hoje, as atividades da Fundação abrem-se em vasto leque. representando
benefícios incalculáveis para a gente mineira: realiza pesquisas. integrando-
as à fabricação de produtos biológicos e medicamentos que são
comercializados a preço de custo ou tomados disponíveis gratuitamente para
a rede de saúde pública; promove a formação e o aperfeiçoamento de
profissionais para o sistema estadual de saúde: e colabora com o SUS na
prevenção e no diagnóstico de patologias e agravos à saúde coletiva e
individual, no controle da qualidade de alimentos, remédios e produtos
biológicos e na vigilância sobre a condição física do trabalhador.

Para cumprir tão ampla missão, a FUNED estrutura-se em diversos
setores, que funcionam naquele conhecido complexo de pavilhões situado
na Gameleira, os quais atualmente estão sendo reformados, ampliados e
remodelados.
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Sob a gestão do inteligente e dedicado médico Dr. Roberto Fonseca Porto

- à frente de um qualificadíssimo corpo de Diretores, funcionários,
profissionais e pesquisadores de alto nível, que se inspiram em seu mestre e
mentor Ezequiel Dias -, a FUNED alcançou padrões de excelência de
qualidade e de produtividade, mediante aumento de mais de 200% em sua
produção, a par de uma redução de custos da ordem de 50%.

Um exemplo consistente da importãncia da FUNED é a Farmácia
Essencial, composta de 37 medicamentos. Esse programa fundamental,
conhecido pelo nome de Cesta Básica, atenderá, já no 1 1 semestre de 1998,
a um total de 550 municípios de nosso Estado, priorizando os mais carentes.

Embora tenha merecido menção de qualidade por parte da Organização
Mundial de Saúde, a Fundação Ezequiel Dias não se dá por satisfeita nem
se acomoda sobre os louros e persiste na sua filosofia de trabalho.

Tramita nesta Casa um projeto de lei que dispõe sobre gratificação aos
servidores da HEMOMINAS e da FHEMIG, com emenda incluindo os
funcionários da FUNED, a qual visa aperfeiçoá-la e tomá-la ainda mais
eficiente.

E. Sr. Presidente, Sus. Deputados, tomo a liberdade de aproveitar este
momento solene para pedir especial atenção para esse projeto, que,
evidentemente, é do maior interesse do povo de Minas Gerais e do Brasil.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, meus prezados
colegas de FHEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
surgiu e se estruturou mediante a fusão de antigas e importantes fundações
estaduais de assistência leprocomial, psiquiátrica e médica de urgência,
vindo a formar o magnífico complexo que hoje conhecemos.

Nesses 20 anos de atividade, a FHEMIG vem edificando uma obra
marcante, ao viabilizar para a coletividade um atendimento eficiente e uma
assistência médico-hospitalar humanitária, em que pesem aos conhecidos
obstáculos - principalmente de ordem econômica - que devem
tradicionalmente serem superados.

Um exemplo eloqüente da filosofia humanistica que norteia a FHEMIG é o
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - CHPB -, que antes apavorava
pelos horrores e pelas mazelas das práticas medievais e desumanas ali
reinantes e que, no ano passado, recebeu, do Ministério da Saúde, a
classificação de Hospital de Nível Quatro, o que significa ter alcançado o
mais alto grau assistencial na categoria psiquiátrica.

A mesma classificação - Nível Quatro - contempla hoje os outros dois
hospitais psiquiátricos da rede FHEMIG, o Hospital Galba Veloso e o Instituto
Raul Soares, e ressaltamos também a importância do Centro Psíquico-
Pedagógico, no que tange ao tratamento de crianças e adolescentes.

Com sua postura laboriosa e aguerrida, a FHEMIG conseguiu racionalizar
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os seus serviços. Gradativa e constantemente, vem oferecendo maior
número de vagas hospitalares, incrementa cada vez mais a pesquisa. o
estágio e a residência médica. dentro dos mais elevados padrões. e mantém
permanentemente um diálogo franco e aberto com a sociedade. procurando
ouvi-Ia, atendê-la e satisfazê-la em seus mais prementes e mais justos
anseios.

Com sua proposta de levar atendimento e assistência médico-hospitalar a
todo o Estado, seja em regime previdenciário ou não. a FHEMIG é a única
fundação pública do Pais que administra toda uma rede de hospitais. sob a
competente, criativa e dinâmica direcão do Dr. Guilherme Gonçalves Riccio.

São nada menos de 21 estabelecimentos, na Capital e no interior -
incluindo os antigos sanatórios que estão sendo transformados em hospitais
gerais -, verdadeiros núcleos dos consórcios intermunicipais de saúde,
programa de vanguarda típica e originariamente mineiro, que hoje é uma
referência para o Ministério da Saúde e um modelo de assistência médico-
hospitalar regionalizada para todo o Pais.

Sete desses estabelecimentos estão sediados nos Municípios de Betim,
Sabará. Bambui, Três Corações, Ubá. Barbacena e Juiz de Fora. e
permitam-me os senhores citar nominalmente o oitavo deles: o Hospital
Regional Antônio Dias, de minha especialmente querida Patos de Minas, do
qual tive a honra de ser Diretor.

O padrão dos serviços prestados pela FHEMIG dispensa maiores
comentários, e limitamo-nos a enfatizar apenas uma das instituições, para
projetar uma idéia do que são as demais: o Hospital João XXIII. o Pronto-
Socorro de Belo Horizonte, que já se transformou em referencial, como
centro de atendimento, em toda a América Latina, quando se fala de
situações de emergência e traumatismos, sempre com o inestimável apoio
da PMMG.

O edifício do Hospital João XXIII se compara, por força de expressão. a
uma catedral da saúde. da medicina. E na catedral ou no templo de qualquer
das religiões, todas respeitãveis, que os fiéis vão e vêm em profusão em
busca da cura de seus males do espírito e do corpo. Fazem seus pedidos
através das preces para alcançarem suas graças, isto é, a cura e o alívio das
preocupações ou doenças, porque a fé verdadeira em Deus confere à oração
o poder da cura.

O Hospital João XXIII tem para nós o significado de um protótipo. Basta
desarquivar a fita da nossa memória e projetá-la na tela da imaginação para
assistirmos ao filme "Hospital João XXIII 24 Horas". Ainda soa nos ouvidos o
barulho das sirenes das ambulâncias, que se deslocam com urgência através
da Av. Alfredo Balena, passando pelo emaranhado do trânsito nas ruas
vicinais, chegando ao Pronto-Socorro, trazendo doentes de todos os pontos
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da Grande BH, de outras cidades do Estado e dos Estados vizinhos.

A entrada do Pronto-Socorro está povoada de gente com fisionomia
apreensiva: pacientes, acompanhantes, motoristas, funcionários da
recepção, até mesmo transeuntes e curiosos. Para não perder o costume, lá
se vê a tradicional fila, que demonstra a aceitação da cultura, da ordem e da
disciplina, em face de uma demanda crescente e reprimida, imposta pelos
limites do orçamento. Depois da recepção, acontece o atendimento
ambulatorial de emergência nas diversas clínicas médicas e cirúrgicas. A
seguir, um grande número de doentes são internados.

Nossa projeção agora passa a focalizar vários cenários do lado de dentro
da recepção e mostra um grande número de pessoas: médicos, profissionais
de enfermagem, alguns familiares, doentes e funcionários em geral,
circulando num vaivém contínuo nos corredores, salas, ante-salas, salas de
cirurgia e nas dependências dos nove andares desse edifício majestoso.

Aqui todos trabalham unidos e sintonizados, como se fosse uma grande
orquestra a executar a cada 24 horas uma partitura sacra. essencialmente
cheia de esperança, a comungar com a platéia (familiares, amigos), num
ambiente quase espiritual - noosférico -, o mesmo ideal de aliviar e curar o
sofrimento.

Assim, no Hospital João XXIII têm sido salvas muitas, milhares de vidas.
Entretanto, outros morrem e são chamados por Deus, acreditando que a
morte é um desdobramento da vida e que alcançarão a eternidade. Existe
uma frase sábia para servir de reflexão: a morte é um bem mal interpretado.

Nosso filme termina mostrando as trocas de plantões dos dedicados
servidores da FHEMIG, num ambiente sobretudo fraterno. Essa é a amostra
da filosofia de trabalho que deve acontecer nas 21 unidades da FHEMIG, em
que pese às diferentes estruturas e finalidades de cada uma.

Na geografia de suas diversas unidades, hospitais de suporte e centros
especializados, a FHEMIG está perfeitamente equipada para atender aos
mais diversos casos, como queimaduras, dispondo de pioneiro banco de
pele, intoxicações por produtos químicos ou picadas de animais
peçonhentos, traumatologia, ortopedia e reabilitação, hanseníase, câncer,
tuberculose, doenças infecto-contagiosas, especialmente AIDS (coquetel
contra HIV), e tantos outros da casuística médica, impossíveis de serem
mencionados neste espaço.

Não poderíamos, porém, deixar de citar e enaltecer a excelente assistência
que a FHEMIG vem prestando à criança e à mulher, especialmente à
gestante e à parturiente, dispondo, inclusive, de banco de leite, berçário de
alto risco e CTI infantil.

E, por fim, a FHEMIG oferece ao povo de Minas Gerais, em modernos
ambulatórios, salas de cirurgias e centros especializados de primeira linha,
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para realizar desde as cirurgias mais simples até as mais complexas,
inclusive tratamentos neurológicos e torácicos.

Muitas e estreitas são as relações entre a FUNED e a FHEMIG, já que
ambas atuam no mesmo e humanitário campo da saúde pública. Diríamos
que a atividade da primeira, a pesquisar e tomar disponíveis produtos
imunológicos e medicamentos. constitui a viga mestra do trabalho da
segunda, à qual cabe a aplicação dessas técnicas e produtos, indispensáveis
ao tratamento daqueles a quem assiste. Em uma e outra, não receamos
parecer redundantes, evidencia-se a preocupação de minorar o sofrimento
dos que padecem e - auspiciosamente, cada vez mais - de assegurar-lhes a
cura.

Nossas duas homenageadas, que fizeram por merecer a manifestação de
gratidão hoje formalizada por esta Assembléia em nome do povo de Minas
Gerais, não poderiam tão bem atuar não fosse o trabalho dos seus
servidores. Aí estão todos esses médicos, profissionais da enfermagem,
cientistas, pesquisadores. técnicos, administradores e funcionários, enfim,
essa legião de profissionais abnegados e idealistas, cujo esforço
permanente. obstinado e quase sempre anônimo permite que milhares de
vidas preciosas sejam salvas.

A todos e a cada um desses colegas e incondicionais amigos
colaboradores da FUNED e da FHEMIG, o nosso agradecimento
emocionado.

Às diretorias da FUNED e da FHEMIG e a cada um de seus companheiros
e membros apresentamos a nossa especial e calorosa saudação. Temos
certeza da perseverança de todos nesse dignificante e meritório trabalho.

Temos a convicção de que a sociedade mineira não se furtará ao dever
moral de reconhecer o seu esforço.

Parabéns, Fundação Ezequiel Dias, na pessoa de seu Superintendente-
Geral. Dr. Roberto Porto Fonseca.

Parabéns. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, na pessoa de
seu Superintendente-Geral. Dr. Guilherme Gonçalves Riccio.

Parabéns. Governo do Estado de Minas Gerais. nas pessoas -do Secretário
da Saúde. Dr. José Rafael Guerra, e de S. Exa. o Governador Eduardo
Azeredo.

Parabéns, povo de Minas Gerais, pelo fato de termos no território de nosso
Estado, à nossa disposição, essas duas magnificas instituições que tanto nos
servem e nos honram sobremaneira: a FUNED e a FHEMIG. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Roberto Porto Fonseca.
Superintendente-Geral da FUNED. que exibirá, no decorrer do seu
pronunciamento. slides" sobre a Fundação.

Palavras do Sr. Roberto Porto Fonseca
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Exmos. Srs. Deputado Geraldo Rezende, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais; José Rafael Guerra, Secretário da Saúde,
representando o Governador do Estado, Eduardo Azeredo; Guilherme Riccio,
Superintendente-Geral da FHEMIG: Ângela Gabriela Naves, Presidente da
Fundação HEMOMINAS; Deputado lvo José. 20-Secretário da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais; Srs. Deputados, meus senhores, minhas
senhoras, são 90 anos - de 1907 a 1997. A FUNED começou sua história em
1907, como Instituto de Pesquisa e Produção Científica, com Ezequiel Dias.
Longos anos se passaram, e milhares de cidadãos mineiros, brasileiros e
estrangeiros deram pequenas e grandes contribuições na construção e na
consolidação da sua realidade de hoje. Cada produto ou serviço que chega
ao consumidor final, na promoção da saúde do usuário do SUS, passou pelo
esforço e pela dedicação de muitos servidores, em um trabalho de equipe
feito com muito carinho, amor e responsabilidade, conscientes da
importância de cada etapa de produção de um produto ou serviço.

A FUNED, órgão da Secretaria da Saúde, tem quatro áreas básicas:
pesquisa, ciência e tecnologia, atualmente liderada pelo nosso amigo Prof.
Carlos Ribeiro Diniz, com destaque fundamental para a pesquisa aplicada à
área de saúde, na área de ofidismo; o Instituto Otávio Magalhães, laboratório
de excelência, referência da OMS para várias endemias em nosso Estado e
em nosso País, liderado pelo nosso amigo Dr. Nery: Produção Farmacêutica
e de Imunobiológicos, nosso parque industrial, liderado pelo Dr. Carlos
Alberto, e a Escola de Saúde, que capacita recursos humanos
particularmente voltados para o SUS, com cursos nos níveis médio e
superior.

Comparativamente ao ano de 1994, durante o Governo Eduardo Azeredo,
temos a satisfação de mostrar aos Deputados que tivemos na DPFI. ou seja,
na nossa área de produção industrial, um crescimento da nossa receita
industrial, tanto na área de imunobiológicos como na área de produção
farmacêutica, de 245%, alcançado em 1995 e em 1996.

Então. com o aumento da receita e com o número significativamente
menor de servidores - quando se iniciou o trabalho eram 580 funcionários,
hoje são apenas 373 -, com a redução do nosso custo operacional e,
conseqüentemente, com o aumento de produtividade, ou seja, de 400 mil
comprimidos por dia na nossa área farmacêutica, para 1.500.000
comprimidos por dia já no final de 1995. temos a grata satisfação de dizer
que produzimos diariamente 2.500.000 comprimidos por dia para as
populações carentes do Estado de Minas Gerais. A nossa meta para o final
de 1998 é de 4 milhões de comprimidos por dia, principalmente com a
modernização do nosso parque industrial.

Além desse processo de aumento de produtividade, a Fundação Ezequiel
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Dias tem investido também em novas tecnologias e, mais uma vez, a
modernização do nosso parque industrial tem levado a uma redução da mão-
de-obra, com a diminuição do contato humano com a matéria-prima, o que
significa melhoria da qualidade dos nossos produtos. Isso não quer dizer que
tenhamos diminuído o nível de empregos, mas apenas reciclado o trabalho
dentro da Fundação.

Hoje. contamos com reformas na área fisica de sete unidades de médio e
grande porte. Implantamos um modelo gerencial de democracia
participativa, com reuniões semanais de diretoria, que geram atas, com as
decisões macroscópicas da Fundação, do colegiado de direção, o que
transmite a cada servidor não só a transparência, como também a co-
responsabilidade com a gestão da Fundação. Seguramente, isso tem trazido
aumento de produtividade e, conseqüentemente, a participação de cada
servidor, direta ou indiretamente. não só interna, como também
externamente.

Hoje, nessas quatro áreas. a Fundação Ezequiel Dias extrapola os muros
da Gameleira, principalmente através do importante projeto Cidade
Saudável, que se tomou realidade em dois municípios mineiros. São José do
Goiabal e Dionisio. Há um ano e meio, iniciamos esse projeto. que visa,
fundamentalmente, a trazer à população de São José do Goiabal, Dionisio e
de outros municípios mineiros um conceito muito mais amplo de saúde do
que, pura e simplesmente, ausência de doença. Com a participação de
líderes comunitários e políticos, conseguimos. em um ano e meio,
transformar todo o processo de avaliação de saúde dessas duas populações.
Um dos dados mais importantes com relação aos produtos é. justamente, a
produção de 28 itens farmacêuticos pela Fundação Ezequiel Dias, e temos a
imensa satisfação de informar aos Deputados que já foram pedidos 40 novos
registros, incluindo os antivirais para tratamento de aidéticos, que deveremos
começar a produzir no inicio de 1998. Pularemos de 28 para 70 itens
fornecidos.

Inicialmente, não tínhamos condições financeiras adequadas na Fundação.
Em decorrência do trabalho fantástico de todos os servidores, conseguiu-se.
de 1995 a 1996. um superávit operacional financeiro, o que nos deu
condição de lançar um programa pioneiro no Estado de Minas Gerais,
Farmácia Essencial, com a participação da Secretaria da Saúde.
Basicamente, o que significa esse programa? Implantar neste Estado o
planejamento da assistência farmacêutica. Estamos num País onde se
gastaram, somente no ano passado, US$9.400.000.000,00 em
medicamentos. São desperdiçados 30% no armazenamento ou em
dispensação inadequada. Faz-se necessário que tenhamos esse
planejamento para que possamos selecioná-los de maneira adequada. Os
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medicamentos do programa Farmácia Essencial são produzidos pela
Fundação Ezequiel Dias e distribuídos pelos nossos caminhões. Através de
um processo de educação * contamos hoje com 820 servidores municipais -,
temos condições de dizer que 252 municípios já são servidos por esse
programa. Os municípios do vale do Jequitinhonha e do Mucuil,
principalmente os mais pobres, foram escolhidos de acordo com o índice de
desenvolvimento humano da Fundação João Pinheiro. Esses já têm
condição de saber como armazenar, prescrever e dispensar os
medicamentos, reduzindo essa perda desnecessária. Esses medicamentos
perdidos poderiam estar sendo utilizados pelos mais necessitados. Eles,
basicamente, atendem às patologias crônicas, conseqüentemente reduzem
de maneira significativa as intemações hospitalares.

Tivemos a honra de conversar com o Governador Eduardo Azeredo e, a
partir do ano que vem, já estamos pensando na possibilidade de atender a
705 municípios mineiros, de 20 mil habitantes. Isso significa benefício para
50% da população do Estado, pois ela receberá não só medicamento grátis,
como também educação no que diz respeito ao planejamento da assistência
farmacêutica.

Como foi dito, são medicamentos usados exclusivamente em postos de
saúde pelas Prefeituras. São de uso contínuo para hipertensos, diabéticos e
doentes crônicos, e sua utilização se faz necessária para que se reduzam as
intemações. Isso nos dá satisfação muito grande, significando a
consolidação, dentro de um órgão público estadual, da Lei Robin Hood, e a
instituição da eqüidade no que diz respeito á assistência farmacêutica. A
Fundação Ezequiel Dias contribui de maneira decisiva para a conquista da
cidadania na área da saúde.

Estamos oferecendo uma cesta básica com 37 medicamentos, o que
significa uma cota para cada 3 mil habitantes. Curiosamente, o custo é de
R$0,22 por habitante/dia. E muito barato, porque essa cesta fica em
R$2.050,00. Se comprada numa farmácia, o preço seria R$9.700.00. Todos
eles são produzidos na Fundação Ezequiel Dias e. sem sombra de dúvida,
são da melhor qualidade.

Já em consolidação, o nosso plano-piloto FUNED 2001, com alguns
destaques. Em parceria com a Hemominas, deveremos estar trazendo, no
ano que vem, US$22.000.000,00 para a instituição de uma fábrica de
imunobiológicos, com a produção de albumina fator 8. fator 9. que, por si só,
deverá fazer com que o Estado economize US$3.000.000,00 por ano,
deixando de comprar medicamentos altamente essenciais à população.
Planos de produção de vacina já em andamento. Já a partir do primeiro
semestre do ano que vem, com a complementação da nossa fábrica de
antibióticos, novos antibióticos serão produzidos pela Fundação. No dia-a-
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dia, teremos condições de oferecer mais antibióticos à população mineira e
brasileira, já que os nossos produtos não são utilizados exclusivamente em
Minas. O soro antiofídico e antiescorpiônico da Fundação foi recentemente
citado como o de maior pureza em todo o mundo por um "expert" em
Liverpool. Isso significa, sem sombra de dúvida, a presteza, a
responsabilidade e a qualidade dos serviços prestados pelos nossos
servidores. Na realidade, complementa-se em nível de governo, hoje, um
projeto de reestruturação administrativa que significa. basicamente, a
valorização do servidor da FUNED, responsável principal por esses 90 anos
de promoção de saúde coletiva dos cidadãos mineiros. Basicamente, isso
significa Minas fazendo ciência e promovendo saúde coletiva, papel da
Fundação Ezequiel Dias.

O nosso agradecimento à confiança e ao estimulo do Governador Eduardo
Azeredo ao trabalho executado pela Fundação, ao Secretário da Saúde. Dr.
Rafael Guerra Pinto Coelho, pela parceria e harmonia no relacionamento
com a Fundação e pela facilitação do nosso trabalho. O nosso
agradecimento à Assembléia Legislativa de Minas Gerais por esta
homenagem, na pessoa do Deputado Hely Tarqüínio, extensivo a todos os
Deputados desta Casa, parceiros na construção de uma saúde cada vez
melhor. Esta Casa sempre acolheu nossas reivindicações, e aqui
construímos amizades sólidas e facilitadoras para podermos contribuir com a
construção de uma Fundação Ezequiel Dias mais eficiente, mais próxima do
desejo e das necessidades dos mineiros, uma fundação que possa tornar o
seu slogan" - Minas Fazendo Ciência e Promovendo Saúde Coletiva - uma
realidade, com um número cada vez maior de mineiros beneficiados por
esse trabalho. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Guilherme Riccio,
Superintendente-Geral da FHEMIG.

Palavras do Sr. Guilherme Riccio
Exmos. Srs. Deputado Geraldo Rezende. Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais: Dr. José Rafael Guerra Pinto Coelho,
Secretário da Saúde. representando o Governador; Dr. Roberto Porto
Fonseca, Superintendente-Geral da FUNED: Dra. Ângela Gabriela Naves
Divizie, Presidente da Fundação Hemominas: Deputado lvo José. 2<>-
Secretário desta Assembléia Legislativa: meu caro Deputado Hely Tarqüínio,
na pessoa de quem eu cumprimento todos os Deputados presentes; minhas
senhoras e meus senhores; primeiro, eu queria, em meu nome, no da
Diretoria-Geral da FHEMIG e no de seus 12 mil funcionários, agradecer a
homenagem que esta Casa presta à Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais. Gostaria de dizer, ainda, que esta manifestação simplesmente
espelha a relação séria e atenciosa que esta Casa tem demonstrado com as
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coisas e as questões que envolvem a Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais.

Em segundo lugar, eu gostaria de expressar minha dificuldade, por mais
insólito que isso possa parecer, de falar sobre a FHEMIG neste momento,
após ouvir o Deputado Hely Tarqüinio, meu colega médico, companheiro da
FHEMIG, Diretor do hospital, que tanto conhece a FHEMIG, em todas as
suas singularidades. seus meandros e suas particularidades.

Em princípio, eu gostaria apenas de me reportar historicamente à criação
da FHEMIG, em 1977, pelo então Secretário de Estado da Saúde, Sr. Dano
de Faria Tavares, homem público exemplar, com uma enorme visão de
saúde pública, que previu, àquela época, a necessidade da justaposição, da
união de fundações que prestavam serviços específicos em áreas
específicas do atendimento médico.

É por isso que a FHEMIG, apesar de ter 20 anos, tem hospitais, como o
Instituto Raul Soares, com 75 anos, o Barbacena, com 80 anos, e o João
XXIIL com 21 anos. A FHEMIG é produto dessa fusão que fez com que, a
partir dessa época, a questão da saúde e da assistência médico-hospitalar,
responsabilidade do Estado, fosse agrupada e gerida sob uma única ótica -
a ótica da assistência. Hoje, contamos com 21 unidades, espalhadas e
dispostas de maneira mais ou menos aleatória no Estado de Minas Gerais,
apenas por conta dessa fusão, sem que houvesse efetivo planejamento na
construção dessas unidades. As unidades do interior são basicamente os
antigos sanatórios, que hoje intitulo de comunidades. Aliás, acho que o nome
'sanatóno deve ser banido do nosso vocabulário. A hanseniase é uma
doença absolutamente controlada, e não cabe o estigma que ainda persiste
em relação a ela. Uma das iniciativas que estamos tendo é exatamente essa
a que o Deputado se reporta - a de transformar esses hospitais e antigos
sanatórios, entre aspas, em centros e hospitais de referência integrados ao
Programa de Consórcios Intermunicipais de Saúde, do Governo Eduardo
Azeredo e de autoria do Secretário Rafael Guerra.

A FHEMIG é muito mais do que um único hospital e muito mais do que um
hospital de urgência ou grandes hospitais de urgência. Sua área de atuação,
hoje, abrange praticamente todas as especialidades médicas. A FHEMIG
hoje trabalha com aquele paciente que, de certa forma, é excluído pelo
restante do sistema. Digo que é excluído pelo restante do sistema, porque o
Sistema Único de Saúde, tal como está posto e historicamente colocado,
apresenta algumas particularidades que devem ser ressaltadas. O serviço
público, a iniciativa pública detém apenas 15% de todos os leitos que hoje
estão contratados ou à disposição desse sistema. O restante desses leitos
são contratados a entidades privadas que, em tese, constitucionalmente,
deveriam apenas complementar o serviço. Mas isso não acontece de fato,
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até pela questão da proporção que ora está estabelecida. Mas
inequivocamente fica sob a responsabilidade da FHEMIG aquele paciente
mais complicado, mais complexo, em piores condições, mais desassistido,
em suma, aquele paciente com menor capacidade de se gerir. Essa é a
realidade.

Então, hoje a FHEMIG trabalha basicamente com a urgência e a
emergência, com oncologia, com AIDS, com gravidez de alto risco, com
neonatologia de alto risco, com a pediatria complicada, com hanseníase,
com psiquiatria, com tuberculose, ou seja, com patologias complexas, que
exigem altos investimentos e um trabalho árduo a fim de proporcionar a
esses indivíduos alguma condição. Isso faz com que hoje a FHEMIG seja
uma instituição diretamente dependente, em 70%, do recurso do Tesouro do
Estado de Minas Gerais.

Ou seja, a composição da receita da FHEMIG está estabelecida nesta
proporção: 70% de todos os recursos da Fundação advêm de recursos
vindos diretamente do Tesouro cio Estado de Minas Gerais e apenas 30%
desses recursos são do Sistema único de Saúde, isto é, do Governo
Federal. Torna-se aí inequívoca a responsabilidade do Estado e a
necessidade de que haja um binômio que esteja constantemente em pauta.
ou seja, a responsabilidade técnica e a vontade política.

Nesses três anos, tenho a honra de estar como Superintendente da
FHEMIG. Sou médico da FHEMIG há muitos anos - estou lá há mais de 20
anos -, fui estagiário, residente, fui e sou cirurgião plástico, chefe de equipe.
Diretor de hospital e hoje estou na Superintendência da FHEMG. A F}-iEMIG
hoje está madura suficientemente para ter todo o seu quadro de direção
geral advindo dos seus funcionários de carreira. A FHEMIG hoje é uma
instituição que se auto-administra no que se refere a recursos humanos.
Todas as pessoas que estão na direção da FHEMIG são funcionários da
instituição. Acho muito importante relatar isso e ressaltar essa liberdade que
o Governador Eduardo Azeredo e que o Secretário de Estado José Rafael
Guerra Pinto Coelho nos deram para a composição do quadro da FHEMIG.
Acho que essa composição, sem falsa modéstia, é um dos fatores que tem
feito com que a FHEMIG crescesse tanto como cresceu nesses últimos três
anos. Digo sem falsa modéstia, porque os números espelham essa
realidade. Somente em Belo Horizonte, nos últimos três anos, reabrimos ou
ativamos 756 novos leitos hospitalares. Isso equivale a dizer que abrimos
três hospitais do porte do Hospital João XXIII. Caso resolvêssemos construir
três hospitais, não gastaríamos, certamente. menos de US$1 00.000.000,00
nessa empreitada. E esses 756 leitos estavam adormecidos dentro da
própria Fundação, desativados por motivos vários, e hoje estão aí, à
disposição da população, fazendo com que a Fundação Hospitalar do Estado
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de Minas Gerais esteja trabalhando na sua plena capacidade, no que se
refere à oferta de leitos.

Apenas para dar um outro exemplo, em três anos conseguimos
quadruplicar a nossa oferta de leitos de tratamento intensivo. Esse é um
número fabuloso, considerando-se o investimento enorme que é feito para a
instalação de um leito desse e o custo que cada leito acarreta. Cada paciente
em tratamento intensivo custa aproximadamente US$1 .500.00 por dia.
Assim. a FHEMIG vem avançando de maneira a atender às necessidades da
população, e hoje digo, Sr. Secretário, que a FHEMIG é responsável por
uma boa parcela desse reconhecimento que o Estado de Minas Gerais tem,
no Brasil inteiro, como o exemplo de Estado que mais avançou na
implantação e na organização do Sistema único de Saúde. Ao lado das
iniciativas e dos programas de governo que foram instituídos - tais como
programa de consórcios, o trabalho feito na Fundação Ezequiel Dias, o
trabalho feito no Hemominas, o programa de saúde da família -. a FHEMIG
certamente tem uma parcela importante na construção dessa realidade, que
faz com que o Estado de Minas hoje seja respeitado nacionalmente sob o
aspecto da implantação desse sistema.

Serviços foram instalados na FHEMIG, nesses últimos três anos, e
efetivamente nos trouxeram muita alegria. Tenho a honra, por exemplo, de
ver o Prof. Wilson Abrantes presente nesta platéia, ele que é o chefe do
Serviço de Cirurgia Geral do Hospital João XXIII, que é considerado o melhor
hospital de trauma deste País. Não considerado por nós, mineiros, bairristas,
mas por especialistas de outros Estados, que dizem abertamente: o Hospital
João XXIII é certamente o melhor hospital de trauma deste País.

Tive a honra de iniciar um trabalho no Centro de Tratamento de
Queimados do Hospital João XXIII, que constitui hoje um modelo para a
América Latina. E o melhor e o maior centro de queimados da América
Latina, que fez com que a Sociedade Ibero-Americana de Cirurgia Plástica
me concedesse o titulo de Delegado para a América Latina, em função do
trabalho do qual modestamente participo naquela unidade de enfermagem.

Acho que são essas iniciativas que fazem com que nós, como médicos,
como cidadãos, tenhamos muito orgulho de estar aqui, neste momento,
representando a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, na
homenagem que esta Casa Legislativa faz a essa instituição.

Estou Superintendente e estou muito feliz de estar Superintendente em um
momento tão propicio, nesse momento em que a Fundação consegue
efetivamente se firmar com respeitabilidade, tanto no meio médico, quanto
junto à população. Resolvemos, sem falsa modéstia, as questões,
quebramos alguns paradigmas, liquidamos os tais corredores de hospitais,
saímos do escândalo da mídia. Há cento e tantos dias nenhum jornal
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mencionou a FHEMIG relativamente à atuação desse ou daquele hospital.
Resolvemos a questão da assistência. Não digo que resolvemos essa

questão de maneira definitiva, até porque essa demanda é imprevisível, as
necessidades da população cada vez se avolumam mais. Essa resolução
nos dá o alento de saber que a nossa vigilância, que a nossa atuação
técnica, acompanhada da vontade política do Governo, podem certamente
resolver os problemas de uma população carente que necessita desse tipo
de cuidado. Muito obrigado.

Entrega de Placas
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de proceder à entrega das

placas comemorativas deste evento aos Srs. Roberto Porto Fonseca,
Superintendente-Geral da FUNED, e Guilherme Riccio, Superintendente-
Geral da FHEMIG.

Os dizeres das placas são: "No transcurso dos 90 anos de atividades da
Fundação Ezequiel Dias - FUNED - a Assembléia Legislativa registra o seu
reconhecimento à entidade que se tornou, juntamente com o Instituto Otávio
Magalhães, referência internacional no campo da pesquisa cientifica, na
investigação médica e na promoção da saúde. a par de contribuir para o
desenvolvimento de novos produtos e tecnologias de relevante interesse
humano e social.

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 1997". (- Palmas.)
No transcurso do 200 ano da promulgação da Lei Estadual n° 7.068, a

Assembléia Legislativa enaltece as atividades desenvolvidas no campo da
saúde, durante esse período, pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais -
FHEMIG -. reconhecendo o valor de seus quadros humanos e a importante
função social desempenhada pela instituição. Belo Horizonte. 2 de dezembro
de 1997."

Palavras do Sr. Presidente
O recente pacote fiscal, proposto pelo Governo da União para atenuar os

efeitos da crise no mercado financeiro, veio mostrar que a economia
brasileira está sujeita hoje a dois fatores básicos: a globalização, esse
fenômeno que produz tanto oportunidades quanto riscos, e a opção política
que adotarmos internamente para o nosso desenvolvimento.

Acreditamos que o Pais só conseguirá impor sua autonomia e manter-se
menos vulnerável às turbulências externas se promover uma série de
ajustes. que passam pela eliminação de vicios, distorções e desperdícios
sedimentados em nossas instituições e nossa cultura.

Parte substancial das medidas a serem tomadas com esse objetivo está
contida nas reformas constitucionais, em tramitação no Congresso. Outra
parte, igualmente indispensável, está vinculada à atuação dos órgãos
públicos.
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Em tempo de escassez e de crises conjunturais e diante da crescente

consciência da sociedade sobre o exercício da cidadania - o que inclui a
vigilância sobre as ações de governo e a cobrança de soluções para os seus
problemas -, cumpre ao Estado tomar-se cada vez mais eficiente na gestão
dos recursos que lhe são confiados. Essa eficiência se traduz.
fundamentalmente, na qualidade dos serviços prestados à população.

É nesse contexto que situamos a responsabilidade das instituições públicas
e temos a satisfação de destacar duas delas, por seu desempenho: a
Fundação Ezequiel Dias - FUNED - e a Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG.

A FUNED nasceu em 1907, quando as investigações científicas no Brasil
ainda davam seus primeiros passos. Fruto do espírito pioneiro de Ezequiel
Caetano Dias, eminente colaborador de Oswaldo Cruz, ela se destinava,
inicialmente, apenas à pesquisa. Aos poucos, foi diversificando suas
atividades, até transformar-se num dos mais respeitados centros de
conhecimento especializado do País.

Atuando também nas áreas de saúde, ciência e tecnologia, a FUNED
consagrou-se como referência macrorregional e nacional em relação a várias
enfermidades, entre elas a doença de Chagas. Embora seja uma entidade
pública sem fins lucrativos, tomou-se altamente competitiva, pela excelência
de seus produtos e serviços, fruto de permanente preocupação com o
controle de qualidade. E, pela abrangência de suas atividades, passou a
exercer papel fundamental na consolidação do Sistema único de Saúde no
Estado.

Em 1977. nascia outra instituição de vital importância para o atendimento à
saúde da população mineira. Era a Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais, resultante da fusão de várias entidades estaduais ligadas ao setor.

Duas décadas depois de criada, a FHEMIG pode orgulhar-se de ter
melhorado e ampliado de maneira sensível os serviços prestados ao povo de
Minas. Destacam-se, em seu trabalho, o aumento do número de leitos nas
unidades hospitalares, a reestruturação e a modernização destas e a
ampliação das áreas de atendimento, beneficiando, principalmente, as
camadas mais carentes da comunidade.

Reunimo-nos hoje para homenagear essas duas instituições - FUNED e
FHEMIG -, que, apesar de todas as dificuldades que têm enfrentado,
notadamente no que diz respeito à falta de recursos, são dois pilares do
sistema de saúde do Estado.

A Assembléia Legislativa se sente no dever de tomar público seu
reconhecimento a essas duas fundações, não apenas pelo que elas
representam para o bem-estar da população como também pela importância
nos debates e nas promoções, pelas quais se pode pôr em busca e
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aproximar-se da sociedade, ouvindo as suas demandas e opiniões e
colhendo subsídios para a ação legislativa.

Saúde é também um dos itens mais freqüentes entre as reivindicações
levantadas nas audiências públicas regionais, projeto implantado por
iniciativa da Assembléia e que possibilita às comunidades mineiras
participarem do planejamento do Estado, apresentando propostas para
serem incluídas no orçamento.

No dia-a-dia da Casa os assuntos da área são analisados pnorita ria mente
pela comissão permanente, que constitui um espaço aberto a todos os
segmentos da sociedade. Debatem-se, nesse âmbito, não só os projetos em
tramitação, mas também qualquer tema que esteja na ordem do dia e que
seja de relevante interesse coletivo.

Para se ter uma idéia desse intercâmbio entre o Legislativo e a sociedade,
somente neste ano a Comissão de Saúde recebeu aproximadamente 100
convidados, representantes de órgãos públicos, instituições de ensino e de
pesquisa, entidades de classe e da população em geral. que aqui vieram
para expor sua experiência e seu ponto de vista sobre os assuntos em pauta.

Na análise dos projetos referentes ao setor, procuramos conciliar os
programas elaborados pelo Estado com as estruturas gerais do sistema de
saúde. tendo sempre em vista os interesses maiores da população.

São esses mesmos interesses - temos certeza - que orientam as ações da
FUNED e da FHEMIG, órgãos que dignificam e engrandecem a função do
serviço público e que, por isso mesmo, estão sendo homenageados hoje por
esta Casa.

Ao corpo dirigente dessas instituições e a todos os seus funcionários. o
nosso agradecimento pelo que têm feito pelo povo de Minas. Que as
comemorações dos 90 da FUNED e dos 20 anos da FHEMIG, sirvam de
estímulo para que essas instituições continuem ampliando e aprimorando
seu trabalho exemplar. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e demais convidados pela honrosa presença, e cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 3. às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.
ATA DA 24 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 36/97
Às dezesseis horas do dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ailton Vilela.
Arnaldo Penna. Paulo Piau, Sebastião Navarro Vieira, Alvaro Antõnio
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(substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança
do PL), Ajalmar Silva e Dimas Rodngues, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo
Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se
destina a apreciar o Parecer para o 1 0 Turno da Proposta de Emenda à
Constituição n° 36197, do Deputado José Bonifácio e outros, que dá nova
redação ao art. 134 da Constituição do Estado (relator: Deputado Hely
Tarqüínio). A Presidência, verificando a ausência do relator, redistribui a
matéria ao Deputado Arnaldo Penna e indaga-lhe se se encontra em
condições de emitir seu parecer. O relator, estando em condições, emite
parecer em que conclui pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 36197. A Presidência, encerrada a fase de discussão, coloca
em votação o parecer, que é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a participação dos Deputados, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões, 10 de dezembro de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - João Leite - Durval Angelo - Wilson Trópia -

Adelmo Carneiro Leão - Arnaldo Penna - Ajalmar Silva- Leonídio Bouças.
- ATA DA 58 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Arnaldo Penna, Wilson Trópia e Aílton Vilela, membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Wilson
Trópia assume a Presidência e, havendo número regimental, declara abertos
os trabalhos e solicita ao Deputado Aílton Vilela que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Após, a Presidência distribui ao Deputado Arnaldo Penna o
Projeto de Lei Complementar n° 25197 e os Projetos de Lei n°s 788196,
1.091, 1.400, 1.419, 1.197, 1.280, 1.283, 1.288, 1.298, 1.304 e 1.307197 e ao
Deputado Aílton Vilela, os Projetos de Lei n°s 1.308, 1.311, 1.313, 1.323,
1.330, 1.331, 1.344, 1.345, 1.347, 1.348, 1.358 e 1.362197. Encerrada a ia
Parte da reunião, passa-se à P Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final do Projeto de Lei Complementar n° 25197 e dos Projetos de
Lei n°s 788196, 1.091, 1.400 e 1.419197 (relator: Deputado Arnaldo Penna).
Passa-se, a seguir, à fase de discussão e votação de matérias de
deliberação conclusiva das comissões. Discutidos e votados, cada um por
sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
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n os 1.197. 1.280. 1.283, 1.288. 1.298, 1.304 e 1.307/97 (relator: Deputado
Arnaldo Penna): 1.308. 1.311. 1.313. 1.323, 1.330. 1.331, 1.344, 1.345.
1.347, 1.348. 1.358 e 1.362197 (relator: Deputado Aílton Vilela). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues. Presidente - Ailtori Vilela - Arnaldo Penna.

ATA DA 59 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As nove horas e trinta minutos do dia quatro de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Dimas Rodrigues. Aliton Vilela e Arnaldo Penna, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Dimas Rodrigues. declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo
Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Após, a Presidência designa o
Deputado Arnaldo Penna para relatar o Projeto de Lei n° 862/96. Encerrada a
1a Parte da reunião, passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei n° 862/96 (relator: Deputado Arnaldo Penna). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1997.
Arnaldo Penna. Presidente - Roberto Amaral - Jorge Hannas.
ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR
Às nove horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de mil novecentos

e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Nascimento, Ambrôsio Pinto, Antônio Andrade e João Leite,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir. o Presidente informa que a reunião se destina a designar relator
para o Projeto de Lei n° 1.176197, no 10 turno. E designado o Deputado
Ambrósio Pinto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade.

ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Às quinze horas do dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
Antônio Júlio, Sebastião Costa, Antônio Genaro, Gilmar Machado e João
Batista de Oliveira, membros da supracitada Comissão. Registra-se, ainda, a
presença dos seguintes Deputados: Anderson Adauto, Antônio Roberto,
Ajalmar Silva, Ivair Nogueira, Ambrósio Pinto, Arnaldo Penna, Adelmo
Carneiro Leão e Roberto Amaral. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Sebastião Costa que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a ouvir os convidados, que prestarão subsídios para a
discussão do Projeto de Lei n o 1.549197. e a apreciar a matéria constante na
pauta. Nos termos regimentais, a Presidência acusa o recebimento das
seguintes proposições e designa seus respectivos relatores: Projetos de Lei
nos 1.551197 (relator: Deputado João Batista de Oliveira): 1.552, 1.553,
1.554, 1.559, 1.560 e 1.561197 (relator: Deputado Gilmar Machado): 1.555197
(relator: Deputado Sebastião Costa): e 1.556, 1.557, 1.558 e 1.562197
(relator: Deputado Antônio Genaro). A Presidência registra a presença dos
seguintes convidados: Srs. Marcelo Leonardo, Presidente eleito da OAB;
Francisco João Andrade. Assessor Jurídico do Sindicato dos Oficiais do
Registro Civil das Pessoas Naturais de Minas Gerais: Francisco José
Rezende, Vice-Presidente da Associação dos Serventuários da Justiça, e
Juiz José Antônio Braga. Assessor do Presidene do Tribunal de Justiça, aos
quais convida para tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra,
inicialmente, ao Deputado Gilmar Machado, autor do requerimento que
motivou o convite. Após conceder a palavra a todos os convidados para suas
considerações iniciais, a Presidência concede a palavra aos Deputados João
Batista de Oliveira, Sebastião Costa, Gilmar Machado e Antônio Júlio,
seguindo-se amplo debate. Encerrados os debates, o Presidente, verificando
a inexistência de "quorum" para a apreciação da matéria da pauta, agradece
o comparecimento dos convidados e os valiosos subsídios prestados à
Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio - Ermano Batista - Sebastião

Costa - Antônio Genaro - Gilmar Machado - João Batista de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 50197

Acrescenta ao art. 162 da Constituição do Estado os seguintes § 1 0 e 20.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O artigo 162 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido

dos seguintes § 1 0 e 20:
"Art. 162- .................
§ 1 0 - O repasse financeiro dos recursos a que se refere este artigo será

automaticamente creditado em conta própria de cada órgão mencionado no
'caput' pela instituição financeira centralizadora da receita do Estado.
limitado, mensalmente. o valor a um doze avos dos respectivos créditos
orçamentários autorizados.

§ 20 - E vedada a retenção ou a restrição ao repasse ou ao emprego dos
recursos atribuídos aos órgãos previstos neste artigo.

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Saia das Reuniões, de dezembro de 1997.
Dilzon Meio - Paulo Schettino - Anderson Adauto - Cleuber Carneiro -

Alberto Pinto Coelho - Arnaldo Penna - Marcos Helênio - Ronaldo
Vasconcelios - Geraldo Rezende - Aílton Vilela - Sebastião Helvécio - Carlos
Pimenta - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Olinto
Godinho - Miguel Martini - Alencar da Silveira Júnior - Wilson Pires - Dinis
Pinheiro - Elmo Braz - Ivo José - Francisco Ramalho - Luiz Fernando Faria -
Péncles Ferreira - Ivair Nogueira.

Justificação: Assim entende a Suprema Corte: "A norma inscrita no art. 168
da Constituição Federal reveste-se de caráter tutelar, concebida que foi para
impedir o Executivo de causar, em desfavor do Judiciário, do Legislativo e
do Ministério Público, um estado de subordinação financeira que
comprometesse, pela gestão arbitrária do orçamento - ou, até mesmo, pela
injusta recusa de liberar os recursos nele consignados -. a propna
independência político-jurídica daquelas Instituições" (MS n° 21,291, RTJ,
159:454).

O mesmo entendimento se aplica ao ordenamento constitucional do
Estado. Assim, a proposição ora apresentada visa a garantir o cumprimento,
na íntegra, do dever constitucional de promover, até a data fixada, o repasse
dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias dos referidos
órgãos.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos
do art. 201 do Regimento Interno.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.089/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ivo José, regulamenta o

parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a
assistência social às populações de áreas inundadas por reservatórios e dá
outras providências.

Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe
apresentou o Substitutivo n° 1, cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer
sobre o projeto, nos termos regimentais.

Fundamentação
As atividades econômicas brasileiras têm seu princípio disposto no art. 170

da Constituição Federal, destacando-se a preocupação com a proteção
ambiental, "in verbis:

"Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os seguintes princípios:

VI - defesa do meio ambiente".
A organização constitucional da economia brasileira nos remete, ainda, a

outro preceito. constante na Política Nacional do Meio Ambiente. A lei que
estabelece essa política assegura a preservação, a melhoria e a recuperação
da qualidade ambiental, visando a garantir condições de desenvolvimento
socioeconômico e, sobretudo, a proteção da dignidade da vida humana. Com
o mesmo fim, a Constituição mineira, em seu art. 194, determina que cabe
ao Estado promover plano de assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios.

Com fundamento nos preceitos constitucionais e na legislação ordinária,
reconhecemos que a construção de barragens provoca grande impacto
social, que se verifica notadamente no deslocamento e na dispersão de
núcleos familiares. Da mesma maneira, a inundação de áreas por
reservatórios ocasiona a degradação de várias formas de vida, caso não
esteja acompanhada de um programa de assistência e proteção ambiental.

A proposição em apreço enseja o desenvolvimento econômico conjugado a
um plano de assistência social e à proteção ambiental. Ela pretende o
aproveitamento racional dos recursos ambientais e a garantia de condição de
vida mais digna às populações carentes. Para tanto, cria o PRO-ASSISTE e,
em seu art. 60 , estabelece a assistência jurídica, médica, odontológica e
hospitalar aos que trabalham em imóvel rural ou urbano atingido por
inundação provocada por barramento de empreendedor público ou privado.
Entre as diretrizes do referido programa, poderíamos ressaltar o
cadastramento das populações atingidas por inundações, o reassentamento
e a garantia da reposição dos bens expropriados, em espécie ou em bens
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equivalentes.

Há. ainda, a observar que o projeto estabelece um trabalho de parceria
entre diversos órgãos da administração pública na implementação dessa
política.

Trata-se, portanto, de promover o desenvolvimento sustentável, dentro de
um padrão de crescimento econômico, nos moldes exigidos pela Política
Nacional do Meio Ambiente.

No entanto, com o fim de adequar o projeto a seus reais objetivos,
apresentamos, ao final deste parecer. a Emenda n° 1 ao Substitutivo n o i. da
Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.089/97 no 1

turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda no 1. a seguir apresentada.

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Para fins da consecução dos objetivos previstos nesta lei,

incumbe ao CEAS, entre outras atribuições:
- aprovar os planos de assistência social elaborados pelos

empreendedores;
II - determinar estudos de alternativas aos planos de assistência social;
til - compatibilizar o PRO-ASSISTE com as normas e as diretrizes

estabelecidas nesta lei:
IV - dar ampla divulgação à população dos municipios atingidos do pedido

de licenciamento para a construção de barramentos em seus territórios:
V - fiscalizar a implantação dos planos de assistência social;
VI - responder a consultas, orientando os empreendedores e o público em

geral quanto aos programas de assistência social de que trata esta lei.".
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1997.
Carlos Pimenta, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Leonidio

Bouças.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO-1.403197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado ibrahim Jacob. tem como objetivo
instituir Conselhos Regionais de Trânsito e dar outras providências.

Publicada em 25/9/97, foi a proposição distribuída a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de jundicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195. c/c o art. 103. V. "a". do Regimento
Interno.

Parecer
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O projeto de lei em discussão objetiva criar órgãos colegíados (Conselhos

Regionais de Trânsito), vinculados ao Conselho Estadual de Trânsito de
Minas Gerais - CETRAN-MG -, em cada uma das Delegacias Regionais da
Secretaria da Segurança Pública.

Consta no projeto que o órgão que se pretende criar terá como atribuição o
julgamento de processos de infração de trânsito, conforme previsto no art. 9°
da Lei Estadual ri° 12.502, de 3115197.

Preliminarmente, é oportuno que se faça uma reflexão acerca do art. 66,
III, "e", da Constituição do Estado, que atribui ao Chefe do Poder Executivo a
competência para deflagrar o processo legislativo em matérias que dizem
respeito à organização da administração pública estadual.

A proposta em análise diz respeito à criação de um órgão vinculado a um
outro (CETRAN-MG) que, por sua vez, foi criado com o objetivo de dirimir
conflitos no âmbito administrativo, em matéria que envolve infrações de
trânsito.

Com a edição do novo Código Brasileiro de Trânsito (Lei Federal n° 9.503,
de 2319197), toda a processualística para aplicação, cobrança e julgamento
das infrações de trânsito foi devidamente esgotada. restando aos entes
federados muito pouco ou quase nada a fazer no que diz respeito à
competência residual para legislar em matérias dessa natureza. Como
exemplo, podemos citar os arts. 14, V; 16, 17, 257 e 288, que disciplinam toda
a sistemática da tramitação e do julgamento de processos administrativos
relativos a multas de trânsito, explicitando as atribuições de cada um dos
órgãos administrativos responsáveis por esse trabalho. Até mesmo a
composição desses órgãos (matéria também tratada no projeto) foi
devidamente regulamentada, não se deixando espaço algum, no
correspondente campo legiferante, para os entes federados.

Entretanto, apesar dos inúmeros entraves supracitados, entendemos ser
possível do ponto de vista jurídico a organização de órgãos subalternos com
a atribuição de apreciar e julgar processos envolvendo multas de trânsito,
conforme consta no projeto. Para compatibilizá-lo com a legislação federal e
sanar eventuais vícios que possam prejudicar sua tramitação nesta Casa,
apresentamos a emenda que consta na conclusão do parecer.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei ri° 1.403197 acrescido
da Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Os Conselhos Regionais de Trânsito, atendidos os requisitos da

Lei Federal no 9.503, de 2319197, serão implantados em cada uma das
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Delegacias Regionais da Secretaria de Estado da Segurança Pública e serão
vinculados ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN-
MG -. instituído pela Lei Estadual n° 12.502. de 31/5/97.".

Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado, relator - João Batista de

Oliveira - Sebastião Costa - Antônio Júlio - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.497197

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o Projeto de Lei n° 1.497/97 visa
declarar de utilidade pública o Estrela Esporte Clube. com  sede no Município
de ltaúna.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma proposta. Vem agora o projeto a esta Comissão para o 10 turno de
deliberação conclusiva, conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade referida vem oferecendo importantes serviços voltados para a

difusão do civismo e de várias modalidades esportivas.
Também organiza reuniões para seus associados e lhes propicia

momentos de lazer, contribuindo, assim, com o seu crescimento cultural.
Pela importância de seu trabalho, merece a instituição ser declarada de

utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.497197
no 10 turno, nos termos em que foi apresentado.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.498197
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.498/97. do Deputado Dilzon Meio, visa a declarar de

utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no Município de ltaúna.
Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicídade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva no 10
turno. na forma regimental.

Fundamentação
O referido Clube tem por finalidade difundir o civismo e a prática esportiva.

especialmente o futebol, também realizando reuniões e eventos de caráter
social e cultural.
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Tendo em vista a importância dos esportes, do civismo e da cultura para a

formação humana, é justo que a entidade seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.498197
em 10 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
José Henrique, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.115/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°1.115/97. do Deputado Ermano Batista, que declara de
utilidade pública a entidade Ação Feminina de Assistência Social do 120
Batalhão de Polícia Militar - AFAS/12 0 -, com sede no Município de Passos,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.115/97
Declara de utilidade pública a entidade Ação Feminina de Assistência

Social do 120 Batalhão de Polícia Militar - AFAS/120 -, com sede no
Município de Passos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Feminina de

Assistência Social do 120 Batalhão de Polícia Militar - AFAS/12 0 -, com sede
no Município de Passos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.310/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.310197. do Deputado Geraldo Rezende, que declara
de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Cachoeira Dourada -, com sede no Município de Cachoeira
Dourada, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.310197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Cachoeira Dourada -, com sede no Município de
Cachoeira Dourada.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Cachoeira Dourada -, com sede no Município
de Cachoeira Dourada.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues. Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.318197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.318/97, do Deputado Miguel Martini, que declara de
utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro lúna, com sede no
Município de Unai, foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.318/97
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro lúna, com

sede no Município de Unaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Bairro lúna, com sede no Município de Unai.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela. relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.319/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.31 9/97, do Deputado Alvaro Antônio, que declara de
utilidade pública a entidade Frente da Criança e do Adolescente. com  sede
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

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

que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°1.319/97

Declara de utilidade pública a entidade Frente da Criança e do
Adolescente, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Frente da Criança e

do Adolescente, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.327/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° i .327/97, do Deputado Arnbrósio Pinto, que declara de
utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Xangrilá -
AMABX -, com sede no Município de Ubá, foi aprovado no 2 0 turno, na forma
do vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.327197
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do

Bairro Xangnlá - AMABX -, com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e

Amigos do Bairro Xangrilà - AMABX -, com sede no Município de Ubá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.351/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.351197, do Deputado lvair Nogueira, que declara de
utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora de Lourdes, com
sede no Município de Mateus Leme, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.

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

que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°1.351/97

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora de
Lourdes, com sede no Município de Mateus Leme.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Nossa Senhora de Lourdes, com sede no Município de Mateus Leme.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.352197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.352/97. do Deputado Péncles Ferreira, que declara
de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Paraíso - ACBP -,
com sede no Município de Carmo do Paranaiba. foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.352197
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Paraíso -

ACBP -. com sede no Município de Carmo do Paranaíba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Bairro Paraíso - ACBP -, com sede no Município de Carmo do Paranaiba.
Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues. Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.355/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.355197. de autoria do Deputado José Bonifácio. que
declara de utilidade pública a Federação das Associações de Diabéticos do
Estado de Minas Gerais - FEADEMG -. com sede no Município de Belo
Horizonte. foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.355197
Declara de utilidade pública a Federação das Associações de Diabéticos

do Estado de Minas Gerais - FEADEMG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Federação das Associações

de Diabéticos do Estado de Minas Gerais - FEADEMG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.356197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.356197, do Deputado Anderson Adauto, que declara
de utilidade pública a Sociedade Pró-Melhoramento de Cameinnho, com
sede no Município de Carneirinho, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.356197
Declara de utilidade pública a Sociedade Pró-Melhoramento de

Cameirinho, com sede no Município de Cameirinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Pró-Melhoramento

de Carneirinho, com sede no Município de Cameinnho.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela. relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.359197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1 .359/97, do Deputado Paulo Schettino, que declara de
utilidade pública o Núcleo Maanaim Comunitário de Apoio aos Carentes,
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com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.359197
Declara de utilidade pública o Núcleo Maanaim Comunitário de Apoio aos

Carentes. com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Maanaim Comunitário

de Apoio aos Carentes, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.361197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.361/97, do Deputado Bilac Pinto, que declara de
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
de Cláudio -, com sede no Município de Cláudio, foi aprovado nos turnos
regimentais. sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.361/97
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Cláudio -. com  sede no Município de Cláudio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Cláudio -, com sede no Município de Cláudio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.366197
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.366197. do Deputado Ronaldo Vasconcellos. que



708
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de São Francisco de Paula -, com sede no Município
de São Francisco de Paula, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.366197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de São Francisco de Paula -, com sede no Município
de São Francisco de Paula.

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

dos Excepcionais - APAE de São Francisco de Paula -, com sede no
Município de São Francisco de Paula.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.368197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.368197, do Deputado Ivo José, que declara de
utilidade pública a Comunidade Espírita Amor e Luz - CEAL -. com  sede no
Município de Ipatinga, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 10
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.368197
Declara de utilidade pública a Comunidade Espírita Amor e Luz - CEAL -,

com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Espírita Amor e

Luz - CEAL -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.



E
a,

a)

t
a

.4

rA"-^
709

Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.370197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.370/97. do Deputado Geraldo Rezende. que declara

de utilidade pública o Lar Espírita Maria José Fratan, com sede no Município
de ltuiutaba. foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.370197
Declara de utilidade pública o Lar Espírita Maria José Fratari. com sede no

Município de ltuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar Espírita Maria José

Fratari, com sede no Município de ltuiutaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aulton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.371197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.371197, do Deputado Wanderley Ávila. que declara
de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Capitular Nova Acácia,
com sede no Município de Caxambu, foi aprovado no 2 0 turno, com a
Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.371/97
Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Capitular Nova

Acácia, com sede no Município de Caxambu, com sede no Município de
Caxambu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja

Capitular Nova Acácia, com sede no Município de Caxambu.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.375197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.375/97, do Deputado Arnaldo Canarinho, que declara
de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Carmópolis de Minas -, com sede no Município de Carmópolis de
Minas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.375197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Carmópolis de Minas -. com  sede no Município de
Carmópolis de Minas.

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

dos Excepcionais - APAE de Carmõpolis de Minas -, com sede no Município
de Carmôpotis de Minas.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.382197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1 .382/97. do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Alterosa -, com sede no Município de Alterosa, foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 10 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.382/97
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Alterosa -, com sede no Município de Alterosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
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dos Excepcionais - APAE de Alterosa -, com sede no Município de Alterosa.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.411/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.411197, do Deputado Gilmar Machado, que declara
de utilidade pública a Sociedade de Ação Social João Calvino, com sede no
Município de Contagem. foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.411/97
Declara de utilidade pública a Sociedade de Ação Social João Calvino,

com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Ação Social

João Calvino, com sede no Município de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodngues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.413/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.41 3/97, do Deputado Olinto Godinho, que declara de
utilidade pública a Creche da Ilha, com sede no Município de Governador
Valadares. foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

268 do Regimento Interno.
Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,

que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.413197

a,	

Declara de utilidade pública a Creche da Ilha, com sede no Município de
Governador Valadares.

4	A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche da Ilha, com sede no

Município de Governador Valadares.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.389197
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria cio Deputado Anderson Adauto, o requerimento em epígrafe,

publicado em 1 0111197, trata da solicitação ao Presidente do Tribunal de
Contas do Estado dos gastos realizados pelo Governo Estadual com
publicidade até o mês de setembro de 1997.

Fundamentação
A lei orçamentária do Estado para o exercício de 1997 é detalhada

somente até o nível de natureza da despesa, não sendo possível a obtenção
da informação do gasto autorizado com publicidade. Para tal, teríamos que
recorrer ao detalhamento da despesa por item, o que só ocorre quando da
execução orçamentária. A exceção fica por conta da Secretaria da Casa
Civil e Comunicação Social, que, devido à sua missão institucional, traz em
seu orçamento uma atividade única para realizar o gasto com publicidade,
representada pela "Divulgação Governamental".

Da consulta feita ao sistema de execução orçamentária do Estado,
elaboramos as seguintes tabelas, que seguem anexas a este parecer:

1 - Tabela 1 - demonstra a execução orçamentária com publicidade
detalhada por mês, órgâo, código da atividade, fonte de recurso e valor
liquidado;

2 - Tabela II - demonstra a consolidação por órgão e fonte de recursos dos
dados da Tabela 1;

3 - Tabela III - demonstra a autorização inicial, a suplementação e a
anulação dos valores constantes nas atividades em que foram realizadas
despesas com publicidade mais significativas dos órgãos da Tabela II;

4 - Tabela IV - especificação da origem dos recursos.
Diante dessas informações, entendemos ter alcançado o objetivo do

requerimento em comento.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela prejudicialidade do Requerimento n° 2.389/97.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de dezembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende. relator - Francisco

Ramalho - Elmo Braz - Ivo José.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO
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O Sr. Presidente despachou, em 16112197. a seguinte comunicação:
Da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, dando ciência

à Casa da aprovação conclusiva dos Projetos de Lei n°s 1.466197, do
Deputado Maun Torres, e 1.343197, do Deputado Wilson Trópia, na reunião
ordinária de 11112197.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 334a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 16112197
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: ia Fase (Expediente):
Atas - Correspondência: Ofícios e telegramas - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 50197 -
Projetos de Lei n°s 1.576 a 1.580/97 - Requerimento n° 2.446/97 -
Requerimentos dos Deputados Raul Lima Neto, Gilmar Machado e Marcos
Helênio (2) - Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de
Educação, de Transporte e de Assuntos Municipais e do Deputado José
Braga - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ibrahim Jacob, Carlos
Pimenta, Geraldo Rezende, Irani Barbosa, Arnaldo Penna e Glycon Terra
Pinto - 2a Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições - Palavras
do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 862196;
aprovação: verificação de votação; ratificação da aprovação: questões de
ordem; suspensão e reabertura da reunião - Votação de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio (2) e Gilmar Machado;
aprovação - Requerimentos n°s 2.350, 2.361 e 2.371197; aprovação -
Requerimento n° 2.415197; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 ..
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 672/96; requerimento da Deputada Maria José Haueisen;
deferimento: arquivamento do projeto - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.360/97: requerimento do Deputado Elmo Braz: deferimento:
arquivamento do projeto - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.478197; apresentação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 2 e das Emendas
n os 3 a 6; encerramento da discussão; designação de relator: utilização do
prazo regimental pelo relator - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo
Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar
da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
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Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Bonifácio - José Braga - Jose Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péncles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Cosia - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trõpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14ti14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra. o Sr. 20-Secretário, para proceder á leitura
das atas das reuniões anteriores.

1 2 Parte
i a Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Ivo José, 2 0- Secretário, procede à leitura das atas das duas

reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Maria Olivia, Sa..Secretária , nas funções de 1 0-Secretàrio, lê
a seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Luiz Henrique Pereira da Fonseca. Embaixador do Brasil em El

Salvador, agradecendo o envio, pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, de
projeto de lei de sua autoria que trata da valorização da língua portuguesa no
Estado.

Do Sr. Murilo Flores, Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural
do Ministério da Agricultura. informando sobre convênio firmado entre esse
órgão e a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de-inconfidente -
ACIAPI. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI. do Regimento Interno.)

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira. Secretário de Administração,
informando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça
(reversão do imóvel ao Município de lturama). que não há óbice a que se
cumpra o ato pretendido. (- A Comissão de Justiça.)

Do Sr. Santos Moreira da Silva. Secretário da Segurança Pública,
prestando informações, em atenção a requerimento da Comissão de Direitos
Humanos. a respeito da destinação dada aos arquivos do extinto
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Departamento de Ordem Política e Social - DOPS-MG. (- À Comissão de
Direitos Humanos.)

Da Sra. Dóris Simch Brochado, Oficial-de-Gabinete da Casa Civil da
Presidência da República, comunicando o recebimento de requerimento do
Deputado Carlos Pimenta e informando que o assunto foi encaminhado ao
Ministério do Planejamento para exame e providências.

Do Sr. Nautílio José Meio Veludo, Coordenador-Geral em exercício da
Coordenação-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional -
COPEC -, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os
procedimentos para a liberação de recursos destinados ao pagamento do
PROAGRO. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Orlando Boni, Chefe de Gabinete do Secretário-Executivo do
Ministério da Fazenda, informando que a atual composição do Conselho
Monetário Nacional foi definida pela Lei n° 9.069. de 1995, e que esta só
pode ser alterada pelo Congresso Nacional. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Sr. Antônio de Lisboa Paduano Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Divinópolis, solicitando a agilização da votação do Projeto de
Lei n° 1.548197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.548197.)

Do Sr. Ireci Anselmo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de lpaba,
encaminhando cópia da moção de repúdio, aprovada por essa Câmara, â
Proposta de Emenda à Constituição n° 169195, que tramita na Câmara
Federal. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. João Batista Ciofi. Presidente da Câmara Municipal de Poços de
Caldas, encaminhando cópia de pronunciamento do Sr. Osman Miranda,
Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte, e manifestando o apoio
daquela Câmara a esse pronunciamento. (- A Comissão de Administração
Pública)

Dos Srs. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF, e
Ruy Soares Leal, Substituto Eventual do Superintendente de Negócios da
CEF. notificando as liberações de recursos financeiros destinados ao Estado.
(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.

Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do Governador do
Estado, com referência ao Requerimento n° 2.359197, do Deputado Paulo
Piau, enviando cópia das informações prestadas pela Secretaria do Meio
Ambiente sobre o assunto. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.359/97.)

Dos Srs. Ronan Ramos de Oliveira. Chefe do Cerimonial e Relações
Públicas do Governo do Estado de Minas Gerais, e Flávio Menicucci. Chefe
do 60 Distrito Rodoviário Federal do DNER, aquele transmitindo o
agradecimento do Governador Eduardo Azeredo pelo convite para a reunião
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em homenagem aos 25 anos de fundação da Faculdade de Direito Mílton
Campos e informando que o Sr. Arésio Dâmaso foi designado para
representa-lo, e este, agradecendo o convite para a mesma reunião.

Do Sr. Cliber José Rodrigues da Silva. Presidente da Associação dos
Peritos Criminalísticos de Goiás - ASPEG-GO -, manifestando o apoio da
entidade à Proposta de Emenda à Constituição n° 44197. (- Anexe-se à
Proposta de Emenda à Constituição n° 44197.)

Do Sr. João José Lourenço Rabelo, Oficial do Reg. Civ. Pes. Nut.
aposentado, informando que o art. 18 da Lei n° 8.935. de 18111194, dispõe
sobre normas para concurso de remoção: que o Projeto de Lei n° 959196. do
Tribunal de Justiça, regulamenta os concursos de ingresso e remoção nos
serviços notariais e de registro em cartório do Estado: que a maior parte dos
Estados já fez a lei. regulamentando o disposto no mencionado art. 18. e
que, no Rio de Janeiro, haverá o primeiro concurso público desse tipo. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. José Leôncio de Oliveira, advogado, solicitando empenho para
aprovação da emenda ao Projeto de Lei n° 1.392197. que cria um Quadro
Suplementar da Defensoria Pública. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1 .392/97.)

Do Sr. Eduardo Benedito Ottoni, Coordenador-Geral da Região
Administrativa do Baixo Sapucaí, com sede no Município de Varginha,
encaminhando análise e sugestão da Diretora da 41 1 Superintendência
Regional de Ensino de Varginha a respeito do Projeto de Lei n° 1.237197. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.237/97.)

Da Sra. Maria do Carmo Rodrigues e outros, servidores públicos da
Secretaria de Estado da Fazenda no Município de Congonhas, solicitando
apoio à aprovação do Projeto de Lei n° 1.214/97. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n° 1.214197.)

Do Sr. Edson Soares, Presidente da Associação Mineira de Municípios -
AMM -. solicitando apoio à aprovação dos projetos de lei do Governador do
Estado relativos a medidas administrativo-fiscais, com vistas a conter a crise
financeira do Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Rodrigo Botelho Campos. Coordenador do PROCON-PBH.
solicitando apoio para que se rejeite o tratado proposto para regular as
relações de consumo no MERCOSUL. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

TELEGRAMAS
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do Governador do

Estado (2). comunicando o encaminhamento dos Ofícios n os 2.700 e
2.701197 à Procuradoria-Geral do Estado e ao Comando-Geral da PMMG.
respectivamente, para exame.
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De Defensores Públicos de Divinópolis, solicitando a aprovação de

emenda ao Projeto de Lei n° 1.392197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.392/97.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 50/97

- A Proposta de Emenda à Constituição n° 50/97 foi publicada na edição de
17/12/97.

PROJETO DE LEI N° 1.576197
Institui a comprovação da não-utilização de mão-de-obra infantil para

participar de licitações no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O inciso IV do § 20 do art. 28 da Lei n° 9.444, de 26 de novembro

de 1987, fica acrescido da seguinte alínea:
"Art. 28 -	.....................................................................
§ 20 -	.....................................................................
lv- ......................................................................................
a) Ficam os licitantes obrigados a comprovar o cumprimento do disposto

no art. 60 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do
Adolescente, por meio de declaração da Delegacia Regional do Trabalho.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 1997.
Durval Angelo
Justificação: Minas Gerais já se coloca em 2 0 lugar entre os Estados que

utilizam mão-de-obra infantil. Essa situação estarrececlora exige por parte
deste Legislativo uma tomada de posição por meio de proposições que
venham a coibir tal prática. Propomos que só possam participar de licitação
no âmbito de nosso Estado aqueles que comprovarem o cumprimento do
disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a utilização de
mão-de-obra infantil.

Essas são as razões desta iniciativa, para a qual esperamos contar com o
apoio dos pares desta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.577/97
Reconhece a Estância Hidromineral de Bom Jardim - Fazenda Esperança,

no Município de Mário Campos.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica reconhecida como Estância Hidromineral a localidade

denominada Bom Jardim - Fazenda Esperança, no Município de Mário
Campos.

Art. 20 - A Estância Hidromineral de Bom Jardim - Fazenda Esperança
compreende uma área de 450.080m 2 (quatrocentos e cinqüenta mil e oitenta
metros quadrados), delimitada por um polígono que tem um vértice a 456m-
NW (quatrocentos e cinqüenta e seis metros noroeste) do canto noroeste da
Fazenda Esperança, com as seguintes coordenadas geográficas: latitude
20 0 04'32.2"S (vinte graus, quatro minutos, trinta e dois segundos e dois
décimos sul) e longitude 44 0 1012,9"W (quarenta e quatro graus, dez
minutos, doze segundos e nove décimos oeste), e os lados a partir desse
vértice com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 600m-E
(seiscentos metros leste); 708m-S (setecentos e oito metros sul); 725m-W
(setecentos e vinte e cinco metros oeste); 208m-N (duzentos e oito metros
norte): 125m-E (cento e vinte e cinco metros leste) e 500m-N (quinhentos
metros norte).

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Alvaro Antônio
Justificação: O Município de Mário Campos, antigo Distrito de lbirité,

emancipado pela Lei n° 12.030. de 21112195. está localizado na Grande Belo
Horizonte, a cerca de 45km do centro da Capital mineira.

Sua área municipal localiza-se em uma região em que a principal atividade
econômica é a produção hortifrutigranjeira. Entre os fatores que se aliam
para dar a Mário Campos a condição de local privilegiado para a agricultura,
estão o clima ameno, os solos de boa qualidade, a abundância de água
proveniente da serra do Curral e, certamente, a proximidade do grande
mercado consumidor de Belo Horizonte.

Assim, as águas límpidas e de excepcional pureza provenientes das
inúmeras fontes que brotam na meia encosta da serra têm-se-transformado
no principal sustentáculo da boa qualidade dos produtos agrícolas locais.

A fonte localizada em Bom Jardim - Fazenda Esperança, uma das
inúmeras nascentes da zona rural do município, mostra características
excepcionais. Aflora no sopé da serra do Curral, em um local cercado por
uma exuberante e bem preservada vegetação nativa. Sua vazão espontânea
é da ordem de 1.440.000 litros-dia, e a radioatividade medida na fonte é de
24.7 maches, conforme análise realizada pelo DNPM. em 311183, o que lhe
confere a classificação de água radioativa na fonte (alínea "b" do inciso X do
art. 35 do Decreto-Lei n° 7.841, de 818145).
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A água da fonte de Mário Campos, que, pelo índice de radioatividade, é

classificada como mineral, segundo a análise química mencionada,
apresenta. ainda, como características especiais: aspecto natural límpido
(incolor); ausência de odor, de sólidos em suspensão e de turbidez; pH
neutro; baixa condutividade; praticamente ausência de carbonatos, gás
carbônico, nitritos, sulfetos e amônia. O teor de bicarbonato é significativo.
Esses atributos permitem classificar a água da fonte de Mário Campos
também como água potável de mesa.

Por essas razões, a referida fonte foi objeto da Portaria n° 42, de 20/2/91,
do MINFRA, outorgando à ERG - Mineração e Comércio Ltda. concessão
para lavrar água mineral na Fazenda Esperança.

Atualmente, essa empresa, associada a outros empreendedores, está
implantando no entorno da fonte um grande projeto destinado ao
aproveitamento múltiplo de seus recursos hídricos, incluindo o
engarrafamento e a comercialização da água, hotelaria e complexo de lazer,
nos moldes das estâncias hidrominerais do Sul de Minas.

E no intuito de dotar o Município de Mário Campos das bases legais para
um amplo programa de desenvolvimento socioeconômico sustentável que
propomos o presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.578197
Declara de utilidade pública o Hospital Imaculada Conceição, com sede no

Município de Monsenhor Paulo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Hospital Imaculada

Conceição, com sede no Municipio de Monsenhor Paulo.
Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Rezende
Justificação: O Hospital Imaculada Conceição tem como objetivo a

prestação de assistência médico-odontológica, de natureza clínica e
cirúrgica. Tem-se destacado no Município de Monsenhor Paulo entre as
instituições que prestam serviços assistenciais às comunidades carentes.

Em funcionamento desde setembro de 1980, o Hospital é composto por
diretoria formada de pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelos
cargos ocupados.

Por acreditar nos benefícios que a instituição traz àquele município,
apresentamos este projeto, solicitando o apoio de nossos ilustres pares para
sua aprovação.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. para exame preliminar,
e de Saúde para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103. inciso 1,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.579197
Declara de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da

Arquidiocese de Juiz de Fora - CDDH -, com sede no Município de Juiz de
Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Defesa dos

Direitos Humanos da Arquidiocese de Juiz de Fora, com sede no Município
de Juiz de Fora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
José Mana Barros
Justificacão: O Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese

de Juiz de Fora - CDDH - é uma entidade sem fins lucrativos que tem por
objetivo a prestação de serviços de assistência social nas áreas de
habitação. saúde. prevenção à AIDS entre adolescentes, assistência jurídica
aos necessitados, principalmente nos casos de violação dos direitos
humanos.

A entidade preenche os requisitos estabelecidos pela Lei n o 5.830, de
6112171, necessários à declaração de utilidade pública, conforme pode ser
constatado pela documentação anexa.

Em face do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.580/97
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Sonho de Criança, com

sede no Município de Ipatinga.	 -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Sonho

de Criança, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 15 de dezembro de 1997.
Ivo José
Justificação: A Creche Comunitária Sonho de Criança, fundada em

13110190. é entidade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivos
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primordiais o atendimento e o apoio à criança carente de até seis anos,
educando-a e orientando-a por meio de programas educacionais e de
assistência social, de acordo com as necessidades detectadas.

Para o desenvolvimento de suas atividades, a entidade prionza boa
alimentação, saúde, higiene e educação dessas crianças, enquanto as suas
mães trabalham.

Em vista das razões expostas, julgamos procedente que esta Casa acolha
a reivindicação da Creche Comunitária Sonho de Criança, concedendo-lhe o
título declaratóno de utilidade pública.

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

REQUERIMENTO
N° 2.446197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja

encaminhado ao Secretário da Fazenda pedido de informações sobre o
quadro da dívida pública do Estado desde 1985. com  sua evolução ano a
ano, sua natureza e composição, discriminando-se o principal, os juros e as
correções ou variações. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Raul Lima Neto, solicitando a constituição de comissão
especial para apurar a mortandade de peixes ocorrida no rio São Francisco,
nos dias 10 e 11112/97. (- A Comissão de Meio Ambiente, nos termos do § 20
do art. 111 do Regimento Interno.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Gilmar
Machado e Marcos Helênio (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do

Trabalho, de Educação, de Transporte e de Assuntos Municipais e do
Deputado José Braga.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrabim Jacob.
• Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente. Srs. Deputados, lodos cantam

sua terra, também vou cantar a minha.
Nascido e criado em Ubá, é com justo orgulho que me permito ocupar hoje

esta tribuna para prestar uma homenagem a minha terra natal. Poderia fazê-
lo enaltecendo-lhe a belíssima paisagem ou as virtudes morais de seu povo,
que são muitas. Neste momento, entretanto, quero lembrá-la como o berço
de um artista que acrescentou jóias de imenso valor ao patrimônio cultural
desta nação. Refiro-me a Ary Barroso, que soube, com talento e inspiração,
traduzir em som e ritmo a alma nacional.

Não há brasileiro que não se emocione aos primeiros acordes da "Aquarela
do Brasil". Símbolo desta terra no mundo inteiro, a composição do notável
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ubaense tomou-se nosso hino nacional popular, como a "Guantanamera",
dos cubanos, ou "La Vie en Rose" dos franceses.

Gravada pela primeira vez em 1939 pelo inesquecível Francisco Alves, o
'rei da voz". ela não demorou a conquistar o pais de ponta a ponta. Quem
haveria de resistir ao ritmo contagiante que convidava ao bamboleio e ao
gingado? Quem não haveria de deixar-se cativar pela feliz mistura de
imagens tão genuinamente nossas como a do "Brasil brasileiro", o do
'coqueiro que dá coco", a da 'siá-dona caminhando pelos salões, arrastando
o seu vestido rendado" e as da 'mãe preta" e do "rei-congo no congado"?
Quem ficaria insensível à sina do 'trovador que canta à merencória luz da
lua toda a canção do seu amor"? Não admira, pois, que o brasileiro se tenha
apropriado dessa riqueza feita de música e poesia para expressar seu
próprio afeto pela pátria.

Depois de conquistar o Brasil, foi a vez dessa colorida e sonora aquarela
ganhar o mundo. Quando Carmem Miranda, na década de 40, empolgava as
platéias nos Estados Unidos, convidou o compositor ubaense para se
apresentar com ela. Em sua bagagem, ele levou a canção que, naquele país,
iniciou uma carreira de sucesso internacional. Dos Estados Unidos ela foi
levada à Europa e. dai. passou ao resto do planeta.

Hoje, depois de consagrada mundialmente, a "Aquarela do Brasil" volta a
receber entre nós o mais expressivo reconhecimento. Empenhada em
proceder a um balanço do que se produziu de mais significativo na Música
Popular Brasileira neste século, a Academia Brasileira de Letras promoveu
uma pesquisa para escolher as 14 composições que pudessem merecer o
titulo. Treze estudiosos da MPB. considerados os maiores especialistas no
assunto. foram incumbidos de fazer a seleção. Doze deles escolheram
"Aquarela do Brasil".

Mais uma vez a genialidade de Ary Barroso é confirmada, agora por uma
decisão unânime de juizes de insuspeita competência e conhecido rigor.
Eleita pelos críticos como a canção do século. 'Aquarela do Brasil", desde
que foi lançada, inscreveu-se na memória e no coração do povo. Seja nos
momentos felizes, seja nos tempos difíceis, ela brota espontaneamente das
gargantas, exaltando as glórias do passado e expressando a fibra de uma
gente que não conhece a palavra derrota.

Como mineiro, não poderíamos deixar de reverenciar a memória do artista
que nos deixou tão precioso legado. Como filho de Ubá, unimo-nos aos
conterrâneos para festejar. Não podemos deixar passar ocasião tão propicia
para cantar nossa terra. embalados pelos versos e pelo sucesso do ubaense
que fez o mundo inteiro cantar o Brasil. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
0 Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
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Srs. Deputados, pessoas presentes nas galenas, ao iniciar a minha fala nesta
tarde, gostaria de ler um ofício da Prefeitura Municipal de Cristália, datado
de 12111197, entregue ao Governador do Estado por este Deputado e pelo
Prefeito de Cnstátia. Por meio dessa leitura, quero mostrar a situação difícil,
precária e até desesperadora por que passam alguns municípios do Norte de
Minas Gerais e fazer, de público, a denúncia dessa situação, solicitando mais
uma vez a interferência, a ajuda e o socorro do nosso Governador.

O ofício está redigido nos seguintes termos (- Lê:)
Ofício no 53/97

Serviço: Gabinete do Prefeito
Sr. Governador, o Município de Cnstália, localizado no Norte de Minas, no

vale do Jequitinhonha, amarga terrível situação financeira, agravada pela
situação de miséria gerada pela seca da região.

Num momento em que a população não tem qualquer opção de trabalho,
vimo-nos obrigados a demitir funcionários da Prefeitura, por absoluta
impossibilidade de cobrir a folha de pagamento. Com  isto, famílias já
carentes se vêem em situação de fome, face ao desemprego.

Diante deste quadro e em conseqüência da seca, decretamos situação de
emergência, em 18 de setembro de 1997 (Decreto n° 005197).
Posteriormente, com o agravamento da crise e com a conseqüente falta de
água na cidade e na zona rural, inclusive nas escolas públicas e postos de
saúde, decretamos estado de calamidade pública (Decreto n° 006197, de 21
de outubro de 1997).

A imprensa nacional, estadual e regional vem noticiando a nossa situação,
insistentemente. Não obstante o clamor da população, levado através da
imprensa, até esta data não recebemos qualquer manifestação de apoio,
seja do Governo Estadual, seja do Governo Federal.

Aliás, acabamos de receber da CEMIG o Ofício n° 0372197. com  cópia
anexa, através do qual somos comunicados da suspensão da manutenção
de iluminação pública, a partir desta data, e da suspensão do fornecimento
de energia elétrica, a órgãos da Prefeitura, a partir de 27/11197.

Tudo isto devido a faturas vencidas em 1 0110197 e 3/11197.
Tal fato nos causa espécie, não só pela situação em que nos encontramos

e que é de pleno conhecimento de todos os órgãos estaduais, mas também
pelo fato de, ao assumirmos a administração do município, em 10/1/97,
termos encontrado elevada divida da administração anterior, inclusive para
com a CEMIG, cujo débito já quitamos, com sacrifício de outros credores e
da própria população.

Compreendemos a situação da CEMIG, até mesmo quando, sem dúvida,
alegam falta de funcionários para atender aos cinco municípios
jurisdicionados à unidade sediada em Grão-Mogol, como justificativa da
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precária manutenção da iluminação pública.
Não temos condições, no momento, de quitar as faturas.
Vou, antes de qualquer outro compromisso, carrear os escassos recursos

do município, para atendimento às famílias que estão em situação de
miséria.

Temos por V. Exa. o maior respeito e admiração e esperamos contar com
a compreensão e apoio do seu Governo, que, com sensibilidade e seriedade.
vem implantando em Minas Gerais uma administração respaldada na
eqüidade. Atenciosamente.

Evaldo Jener de Fátima, Prefeito Municipal de Cnstália".
Acredito que a situação de Cristália retrata, na verdade, os problemas de

centenas de municípios do nosso Estado. Cristália é cidadezinha encravada
no Norte de Minas, no vale do Jequitinhonha. que vive. ou melhor. sobrevive
com 0.6% do FPM, que. somado ao ICMS, não ultrapassa a quantia de
R$100.000.00 por mês. Essa também é a situação de mais de 400
municípios do nosso Estado.

Fico analisando essa situação penosa de Cristália e penso o que seria
desses municípios se não fosse a atuação precisa e segura do Governador
Eduardo Azeredo e do Vice-Governador Walfrido, ao enviarem a esta Casa
o projeto de lei estabelecendo a redistribuição do ICMS. o famoso "Projeto
Robin Hood. Fico pensando o que seria de Cnstália, o que sena de
Botuminm. o que seria de Grão-Mogol e de algumas outras cidades do vale
do Jequitinhonha, se não fosse a atuação decisiva e firme deste Governo e
desta Casa Legislativa, por meio do seu Presidente Romeu Queiroz, que
conseguiu, a duras penas, fazer com que a licença prévia da barragem de
[rapé fosse votada no último dia 10 pelos membros do COPAM.

São medidas como essa que têm, pelo menos, aliviado um pouco a
dificuldade desses municípios. E o Prefeito Evaldo Jener. de Cristália. Vice-
Presidente da Associação de Municípios da Área Mineira da SUDENE. teve
apoio importante e emergencial do Governador Eduardo Azeredo e do
Presidente da CEMIG, que suspendeu a portaria daquele órgão que
determinava o corte de energia do hospital municipal, dos postos de saúde,
das escolas públicas e dos órgãos municipais.

Esse Governo tem demonstrado, acima de tudo. sensibilidade e respeito
para com os municípios mais humildes, mais simples. Ele tem destoado das
atitudes draconianas tomadas pelo Governo Federal, que impõe um Fundo
de Estabilização Financeira, tirando 25% dos pequenos e parcos recursos
dos nossos municípios. Minas Gerais e os municípios mineiros irão perder.
em 98. mais de R$130.000.000.00. Isso não é brincadeira.

O Governo Federal. quando quer resolver os problemas. lança CPMF, FEF
e outras taxas e imposições sobre os governos municipais, como a Lei
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Kandir, ou sobre os governos estaduais, e resolve o seu problema de caixa.
Ele fica, assim, em uma situação cômoda: terá mais de
R$10.000.000.000.00 para fazer obras em 1998. Enquanto isso, nossos
Estados e municípios não podem tomar nenhuma atitude, ficando à mercê
da própria sorte e de socorros que estão sendo pedidos, mas que nunca
chegam.

A situação é dramática. O Presidente Fernando Henrique Cardoso não
pode comprometer a situação desses Estados e municípios em nome de
uma recandidatura. Ele deveria demonstrar na prática e não no discurso,
acima de tudo, que está ao lado do povo. Ele está em primeiro lugar nas
pesquisas, mas é um primeiro lugar ilusório. De um momento para outro,
isso pode se reverter, porque não se faz política nem campanha para a
Presidência da República às custas do sacrifício do povo, dos Estados e dos
municípios brasileiros.

Faço esse alerta, porque estamos andando e percorrendo principalmente
os municípios do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha. E há um
consenso, uma falsa ilusão de que tudo vai bem. Mas, na verdade, a
situação se complica a cada dia. Tirar 25% dos recursos dos municípios é
decretar o fim, é decretar a sua falência e o estado de calamidade.
Precisamos ver o fim da retórica, dos discursos fáceis feitos por demagogos
e enganadores. Precisamos que esses governos, principalmente o Governo
Federal, desçam até as bases e procurem os Prefeitos e Vereadores para
saberem o que está acontecendo com os municípios brasileiros e mineiros.

A saúde pública nunca esteve em crise tão dramática, difícil e injusta.
Temos observado que a grande maioria dos municípios não tem como
custear a saúde pública e como manter abertas as portas dos prontos-
socorros. Não podemos ficar passivos diante dessa crise. A crise ê séria.
Vimos a imprensa nacional dizer que o Governo Federal tem
R$10.000.000.000.00 para investimentos, mas esse dinheiro não chega à
base, ao alicerce, às mãos dos Prefeitos, para resolver os problemas dos
municípios.

Quero, Sr. Presidente, terminando o meu pronunciamento, cumprimentar
V. Exa. e esta Casa pela posição firme que tiveram diante da construção da
Usina de lrapé, no Norte de Minas, no vale do Jequitinhonha. Mais uma vez
repito: a data de 10 de dezembro ficará marcada para sempre na história
dessa região. São R$600.000.000,00 em investimentos. E a redenção da
região, fruto de trabalho sério, mesmo com toda a oposição dos grupos que
comandam a mineração no vale do Jequitinhonha e no rio Jequitinhonha.
Eles fizeram "lobby", usaram os pequenos, as pessoas mais simples e mais
pobres. Mas, no dia 10. o recado foi dado: a licença prévia foi expedida.
Esperamos que, a partir dessa data, aquela região possa contar com essa
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importante obra.
Quero, também, dizer que esta Casa não teve apenas a preocupação de

garantir o empreendimento.
Em nenhum momento. saímos de perto dos 3 mil atingidos. que perderão

as suas terras e receberão indenização. Esta Casa mandou recado bem
incisivo: não permitiremos que se cometam injustiças com as pessoas que
perderão as terras com a construção da barragem de lrapé, a exemplo do
que aconteceu com a barragem do Pico da Pedra. em Janaúba. há 20 anos.
Até hoje, eles choram amargamente a perda das terras e a forma injusta
com que se procedeu à indenização das pessoas que lá moravam.

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Nobre Deputado Carlos
Pimenta, escutamos, com atenção, as suas palavras e acredito que, em
principio, ninguém é contra uma barragem. Sabemos o bem que uma
barragem bem-feita e planejada pode fazer a toda uma região. Ainda bem
que foi falado há pouco no problema dos atingidos. A grande preocupação
com as barragens é a situação dos atingidos. V. Exa. lembrou aqui outras
pessoas atingidas, que foram injustiçadas. Uma das palavras mais trágicas
que já ouvi em relação a barragens veio de uma senhora em Araçuaí. Era
uma pobre viúva, completamente desprovida de bens materiais, falando
sobre os prejuízos que sofreu nas construções de barragem no
Jequitinhonha. Ela terminou dizendo: "Perdi tudo o que eu tinha. E, quando
recebi a indenização, inteirei o dinheiro e comprei um quilo de carne". Essa
foi a frase mais forte que já ouvi em toda essa história de barragem. Essa
senhora foi tirada de sua terra. onde, com certeza. possuía o mínimo, como
um casebre e algumas árvores frutíferas, e, em uma época brava de
inflação, a indenização que recebeu não foi suficiente para comprar um quilo
de carne. Hoje, os grupos que ainda estão em luta, reclamando de lrapé,
protestam contra a incerteza em que vivem os atingidos.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte de V. Exa. e termino, Sr.
Presidente. dizendo que essa foi a primeira preocupação que tivemos. O
Presidente desta Casa. Deputado Romeu Queiroz, constituiu uma comissão
especial para acompanhar o processo de construção de lrapé, e sua primeira
palavra para os membros da Comissão foi a seguinte: "Não permitiremos
que se façam sacrifícios às custas das pessoas que perderam suas terras.
Manteremos a unidade, a identidade da região, e as pessoas receberão a
indenização devida e justa, sem haver a injustiça social que aconteceu no
passado bem recente". Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.
• Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, na

tarde de hoje, apresentar, para a apreciação dos meus ilustres pares desta
Casa Legislativa dos mineiros, o seguinte requenmento.
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Lê requerimento em que solicita seja formulado apelo ao Governador do

Estado e ao Secretário da Segurança Pública, para que sejam abertos os
arquivos secretos do DOPS, em cumprimento à Lei Estadual n o 10.360.

A justificação é a que se segue.
"A abertura dos arquivos secretos do DOPS, em Minas, deverá mostrar a

escuridão da ditadura, um período negro da história brasileira. Neles
constam as perseguições, as prisões, as torturas, as condenações, os
inquéritos policiais, todos envolvendo mineiros de importante atuação
política, revelando a face oculta de nosso Estado, até então enterrada em
São Paulo, enquanto deveria estar disponível para a população dos
mineiros.

Os registros encontrados em São Paulo relatam envolvimento de grandes
personalidades, de associações de classe, sindicatos, igrejas, escolas e
partidos políticos, os quais eram vigiados, a cada minuto, pelo DOPS.

Todas as informações contidas nesses arquivos são de fundamental
importância, portanto, não devem ser ignoradas, motivo pelo qual
solicitamos apoio de nossos ilustres pares à aprovação do presente
requerimento"

Quero informar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que já há a assinatura de
diversos companheiros em apoio a essa proposição. E quero pedir uma
atenção especial da nossa Casa, que é uma Casa democrática, que tem o
dever e a obrigação de fazer com que esses arquivos secretos do DOPS,
daquele período negro por que passamos, venham a público, a fim de que
possamos conhecer de perto aqueles que foram injustiçados, aqueles que
foram perseguidos e, quem sabe, até caminharmos para o descobrimento de
pessoas que desapareceram naquela oportunidade. Então, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, faço um apelo desta tribuna, nesta tarde, quase encerrando
o ano de 1997, porque na semana passada - começando na semana
passada e terminando agora, no começo desta semana - houve, através do
jornal "Hoje em Dia". uma pesquisa e um estudo profundo no DOPS. em São
Paulo, em que foi citada a atuação dos progressistas. dos socialistas, dos
comunistas, daqueles que viviam na cidade de Uberlândia, Capinópolis e
outras cidades do Triângulo Mineiro. Nós, que vivenciamos e presenciamos,
naquela oportunidade, a atuação política, sempre no sentido da defesa da
democracia, não só dos mineiros da região do Triângulo, mas, sobretudo,
dos mineiros em geral e dos brasileiros, quando vimos aquela matéria do
"Hoje em Dia", ficamos realmente entusiasmados. E nos foi dada esta
oportunidade de requerer, também, aqui, em Belo Horizonte, a abertura dos
arquivos secretos do DOPS, para que possamos, naturalmente, com toda a
dedicação, analisar o que ocorreu no período da ditadura militar de 1964, em
todo o Brasil. E o Triângulo Mineiro. Uberlândia, principalmente, até pela
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matéria do jornal, era considerada a Moscou brasileira. Tudo isso demonstra
claramente a intenção de, realmente, perseguir aqueles progressistas,
aquelas pessoas mais interessadas na diminuição das diferenças sociais -
gritantes - que ainda hoje persistem em nosso Pais. Era o que tinha a dizer,
Sr. Presidente. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados: Venda Nova

inteira está perplexa com os acontecimentos de quatro dias para cá.
Tivemos, no ano passado, uma das maiores enchentes que assolou aquela
região, e a Prefeitura de Belo Horizonte disse que era por causa do lixo que
havia entupido as galerias da Avenida Vilarinho.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre Deputado, percebo
sempre em suas palavras muita lógica, de uma pessoa que faz comparações
concretas. Por exemplo, Belo Horizonte com o Rio de Janeiro. Sabemos que
o trânsito de Belo Horizonte tornou-se uma punição injusta para o povo que
colocou este Prefeito e outros. A cidade, simplesmente, parou no tempo e rio
espaço, no que tange ao escoamento do trânsito. No Rio. eles têm a Linha
Vermelha, a Linha Amarela. Aqui, você sai de um lugar para outro...

O Deputado Irani Barbosa - Aqui você tem a "linha preta", cheia de buracos
e por aí afora.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - V. Exa. há de convir que o
homem pode mudar. O homem foi feito à imagem de Deus e, portanto, com
capacidade volitiva. O Célio de Castro, com um ano...

O Deputado Irani Barbosa - Se aquilo for imagem de Deus, vou te contar;
que me perdoe: está louco.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Ele pode mudar e realmente
fazer, nestes três anos que lhe restam, uma administração bonita e dar um
grande exemplo. Isso é o que a população de Belo Horizonte espera, porque
votou nele.

Mas quero agradecer o aparte concedido. porque V. Exa. foi gentil. Tenho
de ir a uma comissão agora. Quero fazer um comunicado a V. Exa. Eu diria
que é a pessoa mais indicada para receber esse comunicado.- porque é um
guerreiro. E. se dedicar a sua força, o seu talento e a sua garra ao ministério
que Deus lhe colocou, V. Exa. será um baluarte do meio ambiente em nosso
País.

Um dos maiores crimes, talvez o mais hediondo do ano, aconteceu às
3h30min de quarta-feira, quando o rio São Francisco, no trajeto de Três
Marias até às corredeiras, 17 ou 18km abaixo. tomou-se veneno, e os peixes
da piracema, que trazem em suas entranhas dezenas de milhares de ovos.
pulavam para fora sufocados, causando lágrimas, horror e tristeza nos
pescadores. A mortandade foi até às 18 horas. Estima-se. pela policia, que 5
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toneladas de peixes morreram. Os pescadores dizem que foi mais. Quando
se estima isso, sabemos que, na verdade, é muito mais.

Sr. Presidente, não houve muita propagação, até porque a Companhia
Mineira de Metais é a principal suspeita. Não é a primeira vez que acontece
isso. O relatório do Comandante da Polícia Florestal, que tenho em mãos,
diz que a CMM é a principal suspeita, que vazou do seu canteiro; ela lava os
seus produtos de zinco, e fabrica, inclusive, ácido sulfúrico; foi instalada pelo
Sr. Antônio Ermírio de Morais.

Isso é uma vergonha para o Brasil; o São Francisco é o rio mais importante
da integração nacional. Tenho convicção de que V. Exa., como Presidente
da Comissão de Meio Ambiente, vai-se levantar para apurar essas
responsabilidades.

O Deputado Irani Barbosa - Gostaria de convidar V. Exa., porque, daqui a
5 minutos, teremos audiência da Comissão.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Por isso, faço de público esse
comunicado a quem de direito. Muito obrigado.

O Deputado Irani Barbosa - Gostaria, Srs. Deputados, de continuar a falar
da Avenida Vilarinho, que parece ser a mesma coisa: problema de enchente
também.

Quero dizer que o Prefeito de Belo Horizonte não dá conta de tapar os
buracos da cidade. Esse é o maior conto-do-vigário que Belo Horizonte
poderia receber nos seus 100 anos. Dizem que, quando a formiga quer-se
perder, cria asas. Aquela evolução comunista que assolou Belo Horizonte
nos últimos cinco anos levou nossa cidade a isso que está aí, uma cidade
sem futuro enquanto tiver esse Prefeito à frente, uma cidade que não pode
ter um acordo com o Governador. Esse homem se recusa a se sentar na
frente do Governador e insiste em achar caminhos próprios para definir as
soluções para Belo Horizonte. Infelizmente, é o que temos hoje, um Prefeito
submisso, sem vontade acho que até de viver, porque quem responde por
ele não é ele. Quem responde por ele é sua assessoria, um homem já
repudiado pelas umas, já execrado pela política, o coitado do Sr. Antônio
Faria. Meu Deus, a que ponto nós chegamos! Aquilo que todo o

'
povo rejeitou

no passado é a escória que hoje comanda Belo Horizonte. O Prefeito não
tem controle, sequer, da Câmara de Vereadores. Meia dúzia de empresários
de ônibus se colocam frente a um pobre coitado de um Prefeito que deveria
ter feito alguma coisa. Não sei até onde vai a mediocridade dele. Não sei
como pode ser médico nessas circunstâncias. Se tiver que tomar uma
decisão para salvar alguém, coitado, vai ficar igual à Avenida Vilannho, está
morta. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna.



w
731

O Deputado Arnaldo Penna* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, imprensa, senhores da assistência, hoje ocupamos esta tribuna
para apresentar. de público, séria denúncia contra o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem. Como transeunte constante do trecho da BR-040
entre a cidade de Conselheiro Lafaiete e a cidade de Belo Horizonte, tenho
assistido ao descaso desse órgão em relação aos usuários desse trecho de
rodovia. Já há bastante tempo levei ao Diretor Flávio Menicucci uma
reclamação no sentido de que se fizesse ao menos a pintura do trecho da
estrada entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete. Há dias, mais
precisamente na madrugada do dia 30 de novembro, tive grande dificuldade
em transitar por aquela rodovia, em virtude da ausência de sinalização, o
que coloca em risco todos os que transitam por aquele trecho. Parece que o
DNER. em Minas Gerais, só trabalha sob pressão. só realiza obras se for
ameaçado, só realiza obras se houver manifestações. E do conhecimento
público o problema que se enfrenta no chamado Viaduto das Almas, onde
acidentes e mais acidentes se repetem continuadamente. Bastou uma
manifestação promovida pela comunidade de Congonhas. que ali esteve e
fez realizar uma missa. e logo em seguida o DNER sinalizou melhor aquele
trecho da rodovia.

Mas. desde o inicio do mês de junho. estamos solicitando a sinalização da
estrada, o que não ocorre. Há cerca de dois meses, transitando pela BR-040,
a cerca de Um no sentido de Conselheiro Lafaiete para Belo Horizonte,
pude notar a existência de uma substância estranha sobre o asfalto. E ali
têm se repetido acidentes, e, nesses últimos dias, quatro pessoas de
Conselheiro Lafaiete foram mortas naquele trecho. em razão daquela
situação da estrada. Ainda no último sábado, três pessoas morreram
exatamente naquele lugar, a Um de Conselheiro Lafaiete. pelo descuido,
pelo descaso do DNER, que, sendo solicitado, não providenciou nenhuma
ação para evitar esse tipo de acidente.

Já tenho aconselhado as famílias das vítimas: e preciso que elas busquem
a justiça, para obter. junto ao Governo, junto ao DNER. a indenização pelos
danos causados e pelas mortes provocadas pelo descaso do DNER no
Estado de Minas Gerais. E preciso que isso fique claro. E preciso que isso
fique denunciado, para que outros fatos dessa natureza não ocorram.

O Deputado João Leite (Em aparte) - Deputado Arnaldo Penna, obrigado
pelo aparte. O senhor trata de um assunto muito importante num momento
em que teremos a maioria de pessoas que compõem a sociedade de Minas
Gerais utilizando as nossas rodovias. E Minas Gerais tem praticamente todas
as rodovias brasileiras cortando o seu território. E é triste para todos nós
vermos, a cada feriado prolongado, finais de semana ou mesmo nas férias.
tantos mineiros, tantas pessoas perderem suas vidas nas estradas,
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justamente por essa falta de conservação. Algumas pessoas de outros
Estados sempre comentam comigo: quando entramos em Minas Gerais,
vemos a má conservação das estradas, o cuidado que o DNER não tem com
as estradas dentro do nosso Estado.

E esse Departamento Nacional de Estradas de Rodagem está envolvido
agora em tantas denúncias. Recentemente, gastou R$4.000.000,00 com
pagamento de dentistas para cuidar de 300 pessoas, e pagando uma
empresa para cuidar da conservação da Ponte Rio-Niterói, que já tem sua
concessão desde 1995. E vemos dentro do Estado de Minas Gerais esses
locais citados por V. Exa., como o conhecido Viaduto Vila Rica, o "viaduto
das almas", em situação precária, trazendo insegurança muito grande para
aqueles que transitam naquele local.

Eu queria apoiar a manifestação de V. Exa. como algo importantíssimo.
Acho que todos nós deveríamos fazer um grande movimento em Minas
Gerais. As estradas federais que cortam o nosso Estado precisam de obras,
precisam ser melhoradas, precisam dar segurança às famílias que ali
transitam. Deputado Arnaldo Penna, as férias estão aí, e ficamos com o
coração na mão porque a população de Minas Gerais usará essas estradas
federais em péssimas condições. Apóio a sua manifestação, junto-me ao seu
grito, que é o grito das famílias de Minas Gerais, muitas enlutadas em razão
da péssima conservação das nossas estradas. Muito obrigado.

O Deputado Arnaldo Penna - Agradeço o aparte do Deputado João Leite e
não teria nada a acrescentar, senão dizer que V. Exa. acompanha os fatos
que foram denunciados e precisam ser apurados, referentes ao DNER.
Acredito que esses fatos a que V. Exa. se refere realmente deverão ser
motivo suficiente para uma grande movimentação do DNER.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte) - Obrigado, Deputado
Arnaldo Penna. Quero também juntar a minha voz à voz dos Deputados do
PT. e à sua, para protestar contra a maneira como o DNER tem conduzido
sua política e atuação, e exigir maior controle e fiscalização da aplicação dos
recursos públicos nas rodovias federais.

Também venho aqui trazer meu testemunho. Eu transito por várias dessas
estradas federais que passam por Minas e já tive a oportunidade, até mesmo
na semana passada, de socorrer vítimas de acidentes resultantes da falta de
sinalização das estradas, da má-conservação do leito dessas estradas, e
quero dizer que, nesses casos de acidentes fatais, de acidentes com vitimas
com mutilações, nenhuma indenização compensa a violência brutal das
nossas estradas, especialmente das rodovias federais. Quero lembrar que na
legislatura passada, na Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, e
nesta legislatura, agora sob a Presidência do Deputado João Leite, tivemos a
oportunidade de realizar várias audiências públicas nas quais comprovamos
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e denunciamos a má-conservação das estradas, a falta de sinalização, a
existência de pontos críticos inaceitáveis nas estradas. Infelizmente
nenhuma medida concreta foi tomada com o objetivo de preservar a
integridade e a vida das pessoas que transitam por essas rodovias. Portanto,
estávamos corretos em proceder à análise desse assunto dentro da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, dentro da Comissão de
Direitos Humanos, porque é fundamental que a política, neste Pais, seja
dirigida para preservar a vida e a integridade das pessoas, para evitar que
elas continuem sendo vítimas de urna violência tão grande como a que
estamos constatando nas rodovias que passam por nosso Estado, por falta
de conservação, por falta de aplicação correta dos recursos públicos.

O Deputado Arnaldo Penna* - Agradeço a manifestação do Deputado.
Encerro minhas palavras. Sr. Presidente, Srs. Deputados. dizendo que quem
sabe esta voz levantada nesta Casa e apoiada pelos parlamentares aqui
presentes possa ser motivo suficiente para que o DNER se sinta
pressionado, já que esse Departamento só é capaz de agir, de socorrer, após
ser pressionado. após ser denunciado. Quem sabe, dessa forma, será
possível ao DNER destinar algum recurso, deixando de praticar atos
acusados como ilegítimos e irregulares, para, usando bem o dinheiro público,
realizar o mínimo necessário para estabelecer a segurança, para a garantia,
para a tranqüilidade das pessoas que transitam pelas rodovias federais do
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra Pinto.
• Deputado Glycon Terra Pinto - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. nobres Deputados e Deputadas.
senhores que estão a me ouvir, quero enviar à Mesa este requerimento
vazado no seguinte teor.

Lê requerimento em que solicita seja comunicado ao Embaixador do Chile
no Brasil e a todos os demais responsáveis pelos Consulados desse mesmo
pais, um voto de repúdio pelo tratamento desrespeitoso, desumano.
discriminatório e antidemocrático que vem sendo dispensado aos brasileiros
em geral naquela nação amiga.

A justificação é a que se segue.
Vinte desses irmãos brasileiros, reconhecidamente em missão de paz e

sociabilidade, vêm sendo brutalmente maltratados. Todos são ligados à
Igreja Universal do Reino de Deus, de origem brasileira, mas reconhecida e

2	registrada tanto aqui quanto lá no Chile.
Comunique-se pois a estas autoridades estrangeiras o mais alto grau de

insatisfação e decepção dos membros desta egrégia Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, em relação a essas inaceitáveis atitudes dos governantes
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dessa nação vizinha, enquanto perdurarem.

E inaceitável que, em pleno regime democrático, cidadãos de uma nação
vizinha e amiga sejam perseguidos e discriminados simplesmente por razões
religiosas.

Pessoas pacificas, portadoras de documentos devidamente reconhecidos e
aceitos, não ilegais, desenvolvendo suas atividades dentro dos mais
rigorosos padrões da lei e da ordem, de repente se vêem na condição de
execrados pela sociedade, principalmente e exatamente, por aquela a que
procuram abençoar".

Sr. Presidente, gostaria de informar à Assembléia que a Comissão de
Relações Exteriores da Câmara Federal já nomeou uma comissão especial
para ir ao Chile para ver "in loco" a situação mencionada aqui. Muito
obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

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

passa à 2a Parte da reunião, com a ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o
Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, a partir de amanhã e até o dia 23

deste mês, serão convocadas reuniões extraordinárias em todos os horários
não coincidentes com as reuniões ordinárias. Além disso, tendo em vista
apresentação de requerimento pelo Deputado Gilmar Machado, solicitando a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.426197, que estima a receita
e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais, por perda
do prazo para sua apreciação pela Comissão de Fiscalização Financeira.
esclarece que, embora proceda a solicitação do Deputado, ficou acertado
entre os Líderes, em reunião realizada hoje, que a referida Comissão
apreciará a matéria na reunião que será realizada amanhã, dia 17/12/97.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais -
aprovação, na 65a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s. 2.427197, do
Deputado Djalma Diniz, e 2.428197, do Deputado Roberto Amaral; de
Transporte - aprovação, na 21 Reunião Ordinária, do Requerimento n°
2.425197, do Deputado Alvaro Antônio: de Educação - aprovação, na 3
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.422 e 2.423197. da Comissão. e
2.429197, do Deputado Luiz Fernando Faria: e do Trabalho - (Esta
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comunicação foi publicada na edição anterior.) (Ciente. Publique-se.).
Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 862196,
do Deputado Miguel Martini. que altera a Lei n° 6.763, de 26112/75. a qual
consolida a legislação tributária do Estado, e dá outras providências. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.

O Deputado Durval Angelo - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação
de votação pelo processo eletrônico.

- Procede-se à verificação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 13 Deputados: votou "não" 1 Deputado.

Com a presença de 25 Deputados em reuniões nas comissões. há um total
de 40 Deputados presentes. Está, portanto, ratificada a aprovação do
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 862/96. A sanção.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como é regimental, solicito a

citação nominal dos Deputados que estão nas comissões, pois estive lá, há
pouco, e éramos oito Deputados. Portanto, eu quero somente a citação
nominal desses Deputados, para que eu e a imprensa possamos ir lá para
conferir.

O Sr. Presidente - A Presidência vai colocar à disposição do Deputado
Durval Angelo as informações das listagens que vieram das comissões.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, para agilizarmos os
entendimentos e as votações que estão sendo feitas aqui, já que o Líder do
Governo se encontra na Casa. mas participando de uma reunião, eu solicito
que V. Exa. suspenda a reunião por 10 minutos. Assim. acertando os
entendimentos, poderemos dar prosseguimento aos trabalhos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai atender à solicitação--do Deputado

Gilmar Machado. suspendendo a reunião por 5 minutos. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

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

que o Deputado Durval Angelo conferiu e encontrou reunidos nas comissões
todos os Deputados que estão na lista de presença.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos dos Deputados Marcos 1-lelênio (2), solicitando que o Projeto
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de Lei n° 1 .549/97 seja também distribuído às Comissões de Administração
Pública e de Defesa do Consumidor; e audiência da Comissão de Defesa do
Consumidor para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n° 1 .390197: e Gilmar
Machado, solicitando seja o Projeto de Lei Complementar n° 27197
distribuído à Comissão de Administração Pública (Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.350197, do Deputado Marcos
Helênio, solicitando ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado, informações
referentes à punição de cartórios extrajudiciais. em decorrência do
descumpnmento da lei que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.361197, da Comissão de Administração Pública,
pedindo informações ao Secretário da Educação sobre a demissão das
Diretoras das escolas estaduais que menciona. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.371/97, da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, em que pede informações ao Secretário do Trabalho sobre o
Programa Estadual de Trabalho Educativo, que está sendo implementado
pela Secretaria. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.415/97, do Deputado José Militão, pedindo ao
Presidente do BDMG cópia do contrato firmado entre o Banco e a Prefeitura
Municipal de Martinho Campos para utilização de recursos do Projeto
SOMMA. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 2.41 5/97 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à V' Fase, a Presidência

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em i turno. do Projeto de Lei n° 672196, da

Deputada Maria José Haueisen, que revoga dispositivos da Lei n° 12.053. de
511196, e dá outras providências. Incluído em ordem do dia para os fins do
art. 286 da Resolução n° 5.065, de 1990. Em poder da Mesa, requerimento
da Deputada Maria José t-laueisen, em que solicita seja o projeto retirado de



tramitação. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VIII do art. 244 da Resolução n° 5.065. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.360197, do Deputado Elmo
Braz. que dá nova redação ao art. 1 0 da Lei ri° 3.373. de 1215/65, que
estabelece normas pelas quais são as sociedades declaradas de utilidade
pública e dá outras providências. Incluído em ordem do dia para os fins do
art. 288 da Resolução ri 0 5.065. de 1990. Em poder da Mesa, requerimento
do Deputado Elmo Braz. em que solicita seja o projeto retirado de
tramitação. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 244 da Resolução n° 5.065. Arquive-se o projeto.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ri° 1.478197. do Governador
do Estado, que altera dispositivos da Lei n° 11.406, de 1811194, e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação
com as Emendas n°s 1 e 2. que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2.
apresentadas pela Comissão de Administração Pública. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.478197

A Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n° 1.478197 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Acrescente-se onde convier:
'Art. .... - Fica a GIEFS estendida ao servidor em efetivo exercício na

Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, em especial na Escola de Saúde de
Minas Gerais.'.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Gilmar Machado

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.478/97
EMENDA N°3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Ad..... - Fica instituída, a partir da data da publicação desta lei, a

Gratificação de Incentivo à Eficientizaç.ão dos Serviços - GIEFS - no âmbito
da Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, a ser aplicada nos termos desta lei.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Hely Tarqüinio
Justificação: Desde 1994, a Fundação HEMOMINAS, por meio de recursos

próprios, instituiu para os seus servidores a GIEFS, que representa uma
gratificação de incentivo à eficientização dos serviços.

A emenda visa, portanto, a oferecer à FUNED o mesmo tratamento que as
Fundações HEMOMINAS e FHEMIG dispensaram ao seu pessoal, uma vez
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que todas elas prestam relevantes serviços na área da saúde, por meio de
servidores altamente qualificados, porém mal remunerados.

EMENDA N°4
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - O prêmio de produtividade pago pela FUNED durante o período

de 1 0 de novembro de 1995 até a data da publicação desta lei equivale, para
prestação de contas, à Gratificação de Incentivo à Eficientização dos
Serviços - GIEFS -, não se aplicando, nessa hipótese, o disposto no art. 211

desta lei.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Hely Tarqüínio
Justificação: Em 31/10195, foi baixada a Portaria n° 089. da FUNED,

concedendo prêmio de produtividade, com recursos próprios da entidade, ao
pessoal envolvido na produção de medicamentos. Tal prêmio representa um
estimulo ao aumento da produtividade, dentro de um plano de emergência
que visa ao cumprimento de prazos determinados pelo Governo Federal
para o alcance de metas de produção e manutenção de contrato firmado
com a Central de Medicamentos.

Devido à baixa remuneração atribuída aos servidores da FUNED, o
pagamento desse prêmio contribuiu consideravelmente para o aumento de
sua produtividade, notadamente na área de produção farmacêutica e
imunobiológica.

EMENDA N°5
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica a Fundação Ezequiel Dias - FUNED - autorizada a contratar

98 (noventa e oito) profissionais, sob o regime de contrato de direito
administrativo, com a finalidade de assegurar o cumprimento dos seus
objetivos institucionais.

Parágrafo único - A contratação de que trata este artigo é de caráter
temporário, por prazo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até o
provimento definitivo dos cargos a serem criados em número
correspondente.".	 -

Sala das Reuniões, de de 1997.
Justificação: A FUNED tem por objetivo operacional a realização de

pesquisas científicas no campo da saúde, a formação e o aperfeiçoamento
de pesquisadores e pessoal auxiliar e, principalmente, a elaboração e a
fabricação de produtos biológicos e profiláticos e medicamentos.

Para a consecução dos seus objetivos, a FUNED implementou um
programa de incentivo à produtividade, notadamente para a realização das
atividades desenvolvidas por sua área de produção farmacêutica, o que
propiciou o alcance das metas programadas, tanto na parte relativa à
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produção de comprimidos quanto na referente à produção de líquidos.
A instituição de prêmio de produtividade para os servidores da Fundação

contribuiu consideravelmente para o aumento de seu nível de produção e
para o cumprimento de contratos firmados com órgãos federais, estaduais e
municipais do setor de saúde, no que se refere à fabricação de produtos
farmacêuticos e imunobiológicos.

Todavia, ainda existe uma grande demanda de tecnicos de laboratório que
tenham especialização em serviços de sorologia, microbiologia,
metabolismo, micrologia, cultura, lavagem e esterilização e, principalmente,
na área de produção farmacêutica. Há necessidade de contratação imediata
para garantir a qualidade desses serviços.

Ressalte-se. ainda, que o setor administrativo também necessita de
suporte técnico na área de pessoal para a coordenação dos trabalhos
desenvolvidos pelos profissionais da área de saúde.

Pelas razões expostas, apresentamos a presente emenda.
EMENDA N°6

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O inciso 1 do art. 10 da Lei n° 10.336, de 28 de dezembro de

1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais - IPSM -, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10- ...................................................................
- o cônjuge, o companheiro, o filho, de qualquer condição, menor de 21

(vinte e um) anos ou inválido e a filha solteira. sem atividade remunerada ou
rendimentos próprios:".".

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 1997.
Paulo Piau
Justificação: Sabe-se que a pensão "é a continuação da assistência social,

após o óbito do servidor" (Rubem Rosa, RDA. vol. XV, p. 246) e está
ancorada na Constituição Federal (art. 203). Visando a assegurar a
manutenção dos familiares do servidor falecido, é, em sintese, um benefício
de natureza previdenciáno-alimentar.

A medida proposta tem inspiração na Lei n° 3.765, de 415160 (Lei das
Pensões Militares), que dispõe sobre as pensões militares das Forças
Armadas e, em seu art. 7 0 . II. estabelece. "in verbis":

"Art. 70 - A pensão militar defere-se na seguinte ordem:

II - aos filhos de qualquer condição. exclusive os maiores do sexo
masculino, que sejam interditos ou inválidos".

Confere-se, assim, o direito à pensão às filhas de qualquer condição e
estado civil (solteira. casada, separada, divorciada, viúva), o que é por
demais abrangente e patema lista.
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Já a medida proposta é restritiva, de alcance menor: a filha terá de ser

solteira e sem atividade remunerada ou rendimentos próprios.
A norma estadual previdenciána revogada dispunha, In verbis" (Lei no

8.284. de 1982):
"Art. 11 - Considera-se dependente do segurado, para fins de prestação

previdenciána:
Classe 1 - a esposa, o marido inválido, a companheira com quem venha

convivendo por mais de 5 (cinco) anos: o filho e o enteado, solteiros,
menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos: a filha e enteada, solteiras, sem
atividades remuneradas ou rendimentos próprios;".

A redação proposta é quase o restabelecimento da norma supracitada.
Que seja concedido à filha solteira, maior de 21 anos, impossibilitada de
realizar-se profissionalmente pelo fato de ter que assumir a responsabilidade
de cuidar do pai viúvo, idoso e quase sempre enfermo, o direito a uma
assistência que lhe garanta subsistência na falta deste. São muitos os casos
de filhos que dedicam grande parcela da vida a cuidar dos pais e, na falta
destes. ficam completamente desamparados.

Tais fatos têm motivado a realização de uniões matrimoniais com a única
finalidade da divisão da pensão entre a esposa atual e a filha, que cuidou do
idoso, sem nenhuma garantia de que isso vá ocorrer.

Temos, entre outros exemplos, em Uberaba, o caso de um subtenente,
falecido em 1996, aos 104 anos de idade, que, após contribuir por mais de
70 anos para o IPSM, deixou uma das filhas, de 70 anos, com quem morava
e de quem recebia todos os cuidados necessários, sem nenhum benefício.

Poderíamos relatar diversos outros casos, como o de um sargento
residente em Alfenas, cuja filha não teve alternativa a não ser abandonar o
emprego para se dedicar, em tempo integral, ao cuidado dos pais, já idosos
e com sérios problemas de saúde.

Diante do exposto, esperamos o apoio incondicional dos nobres pares
desta Casa à aprovação desta emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer desta. foram
apresentadas ao projeto as Emendas n°s 3 a 5, do Deputado Hely Tarqüínio:
a Emenda n° 6, do Deputado Paulo Piau, e a Subemenda n° i, do Deputado
Gilmar Machado. à Emenda n° 2. Uma vez que o prazo constitucional de 45
dias para apreciação do projeto por esta Casa encontra-se esgotado, a
Presidência vai designar o Deputado Arnaldo Penna, para emitir parecer
sobre as emendas, nos termos do art. 211 do Regimento Interno. A
Presidência indaga a S. Exa. o Deputado Arnaldo Penna se se encontra em
condições de emitir seu parecer.

O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, farei uso do prazo regimental
para apresentação do parecer.
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que o projeto se
encontra na faixa constitucional, sobrestando assim, as demais matérias na
pauta.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os

Deputados para as extraordinárias de logo mais. às 20 horas, e de amanhã.
dia 17. às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 17/12/97
Presidência doDdeputado Geraldo Rezende

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

- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Maria Olivia - Alberto Pinto Coelho -

Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Carlos Pimenta -
Dimas Rodngues - Durval Angelo - Elbe Brandão - Errnano Batista - Geraldo
Nascimento - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - José Braga - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Roberto Amaral - Sebastião Helvécio - Wilson Pires.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 114h15min. a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum'. e convoca os
Deputados para as extraordinárias de logo mais. às 20 horas, e de amanhã.
dia 18, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como
para a ordinária de amanhã. às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia dois de dezembro de mil

o novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ronaldo Vasconcelios. Mauro Lobo e Dinis Pinheiro (substituindo
este ao Deputado Irani Barbosa, por indicação da Liderança do PSD),
membros da Comissão supracitada. Encontra-se presente, também, o

.	Deputado Ivo José. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado
Ronaldo Vasconceilos, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado

' Dinis Pinheiro que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir. o Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a
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ouvir, em audiência pública, o pesquisador Cláudio Guerra, engenheiro
ambiental, representando o Prof. João Antônio de Paula, Coordenador-Geral
do Programa de Biodiversidade. População e Economia, promovido pelo
Projeto PADCT/CIAMB, da UFMG. Não havendo correspondência a ser lida.
a Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia com a discussão e a
votação de proposições de deliberação conclusiva da Comissão. O
Presidente coloca em votação o Requerimento n° 2.326197. do Deputado Gil
Pereira, o qual é aprovado sem restrições. Dada a complexidade do
Requerimento n° 2.342197, a Presidência designa relator da matéria o
Deputado Mauro Lobo, que,na oportunidade, solicita prazo regimental para
emitir seu parecer. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Sobre a mesa, requerimento do
Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita um fórum de debates nesta
Casa, enfocando a fruticultura mineira, com ênfase sobre os projetos
irrigados. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A seguir, a
Presidência convida o pesquisador Cláudio Guerra a tomar assento à mesa e
passa a palavra ao Deputado Ivo José, autor do requerimento que motivou
este convite, para fazer suas considerações iniciais. Em seguida, o Sr.
Cláudio Guerra usa a palavra e esclarece que o livro "Biodiversidade,
População e Economia" é o resultado de 4 anos de pesquisa dos recursos
naturais, políticos, sociais e econômicos em 20 municípios localizados na
bacia do Piracicaba. Após as palavras do expositor, abrem-se os debates,
com a participação dos Deputados e do convidado. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença do Sr. Cláudio Guerra e dos
Deputados. convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
lrani Barbosa, Presidente - Luiz Fernando Faria - Ronaldo Vasconcellos -

Mauro Lobo.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira. Carlos Pimenta, Adelmo Carneiro
Leão e Jorge Hannas, membros da Comissão supracitada. Está presente,
também, o Deputado João Batista de Oliveira. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente solicita ao Deputado Carlos Pimenta que
leia a correspondência da Coordenação Regional da Fundação Nacional da
Saúde do Ministério da Saúde. A seguir, a Presidência lê ofício do



o

o

o,

.4

W,
743

Presidente da ABRAMGE-MG. em que justifica a sua ausência na reunião.
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados, no 2 0 turno, os Projetos de Lei n°s
1.232 e 1.357197, este na forma do vencido no 10 turno (relator: Deputado
Carlos Pimenta). Prosseguindo, a Presidência submete a discussão e
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 1.280, 1.283,
1.288, 1.298, 1.304, 1.307, 1.308, 1.311, 1.313, 1.323, 1.330, 1.331, 1.344,
1.345, 1.347 e 1.348197. os quais são aprovados. Ato contínuo, a Presidência
esclarece que a reunião se destina a ouvir os Srs. Leonardo Canabrava
Turra, Chefe de Gabinete da Secretaria da Saúde, e Níveo Brás de Lima,
Presidente da Federação das UNIMEDs do Estado de Minas Gerais, sobre a
aplicação da Lei n° 11.829, de 1416195. que dispõe sobre o ressarcimento ao
poder público de atendimento prestado no âmbito do SUS. A seguir, o
Presidente passa a palavra ao Deputado João Batista de Oliveira, autor do
requerimento que motivou o convite. Logo após, os convidados fazem uso
da palavra pela ordem mencionada. Na fase dos debates, participam todos
os parlamentares presentes, conforme consta nas notas taquigráficas.
Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e à votação de proposições
da Comissão. O Deputado Jorge Hannas procede à leitura de requerimento
do Deputado Carlos Pimenta. em que solicita seja encaminhado ofício ao
Presidente da Fundação Nacional de Saúde, aos Senadores e aos
Deputados Federais mineiros, manifestando a posição contrária da Comissão
diante da proposta de extinção da Fundação Nacional de Saúde. Submetido
a votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Jorge Hannas apresenta
requerimento em que solicita seja manifestada aos Deputados Federais e
aos Senadores mineiros a preocupação e o protesto da Comissão quanto à
presença do capital estrangeiro na área de saúde. o que, ao invés de trazer
benefícios. só ocasiona especulação. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e das autoridades presentes.
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Jorge l-iannas - Carlos Pimenta -

Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA. NO
PRAZO DE 60 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS SOBRE A ATUAÇÃO DAS

RÁDIOS COMUNITÁRIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia nove de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
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Deputados Dimas Rodrigues, Marcos Helênio e José Henrique (substituindo
este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Registra-se, ainda, a presença do
Deputado Raul Lima Neto. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dimas Rodrigues, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da ata da reunião anterior. O
Deputado José Henrique requer a dispensa da leitura, o que é aprovado pela
Comissão. O Presidente dá por aprovada a ata e solicita aos parlamentares
que a subscrevam. A seguir, informa que a reunião se destina a ouvir os Srs.
Edivaldo Farias, Presidente da Associação Comunitária de Informação
Popular - ACIP -; Célio Celso Cruz Júnior, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Telecomunicações - SINTEL -, e lusifrth Chafith Felipe,
técnico em telecomunicações da ACIP. Em seguida, os convidados fazem
seus pronunciamentos, e são realizados os debates, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Marcos Helênio - Wilson Trópia - Raul Lima

Neto.
ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Às onze horas do dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
Antônio Júlio, Ermano Batista, Sebastião Costa, Antônio Genaro. Gilmar
Machado e João Batista de Oliveira, membros da supracitada Comissão.
Registra-se, ainda, a presença dos Deputados Roberto Amaral, Ivair
Nogueira. Anderson Adauto, Marcos Helênio, Ajalmar Silva e Dimas
Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely
Tarqüínio, declara abertos os trabalhos. informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Gilmar
Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados pareceres que concluem pela constitucional idade, pela legalidade
e pela jundicidade dos Projetos de Lei n°s 1.462197 na forma do Substitutivo
n° 1 (relator: Deputado Gilmar Machado): 1.544197 (relator: Deputado
Sebastião Costa) e 1.546197 com as Emendas n°s 1 e 2 (relator: Deputado
João Batista de Oliveira) registrando-se voto contrário do Deputado Gilmar



^A_0"
745

Machado ao parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.544197 e voto contrário dos
Deputados Gilmar Machado e Antônio Júlio ao parecer sobre o Projeto de Lei
no 1.546197. O Presidente informa que o Projeto de Lei Complementar n°
24197 e os Projetos de Lei n

o
s 1.403 e 1.423/97 tiveram sua discussão

adiada em virtude da aprovação de requerimento com esse objetivo; que o
Projeto de Lei n° 1.550197 teve sua discussão adiada em virtude de pedido
de vista deferido pela Presidência: que o Projeto de Lei Complementar n°
27197 e o Projeto de Lei n° 1.547197 tiveram sua apreciação adiada em
virtude da solicitação de prazo pelos relatores; e que os Projetos de Lei nos
1.548 e 1.549197 tiveram sua apreciação adiada em virtude da distribuição
de avulsos pelos relatores. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, a realizar-se em 16112197. às 15
horas, com a finalidade de se apreciar a matéria constante na pauta,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüinio. Presidente - Antônio Júlio - Antônio Genaro - Ermano

Batista - Gilmar Machado - João Batista de Oliveira - Sebastião Costa.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As quinze horas do dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Olinto Godinho,
Bené Guedes, Anivaldo Coelho e Wilson Trópia. membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Olinto
Godinho, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Wilson Trópia que
proceda ã leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Não havendo correspondência a ser lida, a
Presidência passa à distribuição de proposições e distribui os Projetos de Lei
n

o
s 1.434. 1.415 e 1.402197 ao Deputado Anivaldo Coelho; 1.432, 1.431,

1.410 e 1.418197 ao Deputado Bené Guedes: 1.421. 1.416 e 1.409197 ao
Deputado Wilson Trõpia e 1.369. 1.422. 1.417 e 1.276/97 ao Deputado
Carlos Pimenta. Passa-se à discussão e à votação de proposições da
Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 21 turno.
os Projetos de Lei n

o
s 1.466 e 1.343/97 (relator: Deputado Benê Guedes): no

10 turno. os Projetos de Lei nos 1.446197 (relator: Deputado Wilson Trópia):
1.451197 (relator: Deputado Carlos Pimenta) e 1.458197 (relator: Deputado
Bené Guedes). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
proxima reunião ordinána, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1997.
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Carlos Pimenta, Presidente - Wilson Trópia - Bené Guedes.

ATA DA 19a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As quinze horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüinio, Antônio Júlio, Antônio Genaro, Ermano Batista, Sebastião Costa,
Gilmar Machado e João Batista de Oliveira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely
Tarqüínio, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Sebastião
Costa que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Nos termos regimentais, a Presidência
acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 1.572197 e designa o Deputado
Ermano Batista relator da matéria. Passa-se à fase de discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n°s 1.403/97 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Gilmar
Machado); 1.548197 com as Emendas n°5 1 a 3, e 1.549/97 com as Emendas
n°s 1 a 16 (relator: Deputado Sebastião Costa), registrando-se, em ambos,
votos contrários do Deputado Gilmar Machado. O Projeto de Lei n° 1.423197
e o Projeto de Lei Complementar n° 27197 foram retirados da pauta por
deliberação da Comissão, atendendo a requerimentos dos Deputados
Sebastião Costa e Ermano Batista, respectivamente. O Projeto de Lei n°
1.547197 teve sua apreciação adiada em virtude de distribuição de avulsos
pelo relator. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, dia 17, às 9 horas, com a finalidade de se
apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.572/97, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado - Sebastião Costa - Ambrósio

Pinto - Dimas Rodrigues.
ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA

Às dezessete horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo
Penna, Ibrahim Jacob, Anderson Adauto, José Militão (em substituição ao
Deputado Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do PSDB) e Gilmar
Machado (substituindo o Deputado Marcos Helênio, por indicação da
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Liderança do PT), membros da Comissão de Administração Pública: Miguel
Martini, Roberto Amaral, José Braga, Anderson Adauto, Gilmar Machado e
José Militão (em substituição ao Deputado Mauri Torres, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Miguel
Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que
proceda à leitura da ata da reunião anterior. O Deputado José Braga solicita
a dispensa da leitura. Não havendo quem se manifeste, o Presidente
dispensa a leitura da ata, dando-a por aprovada, solicita aos membros que a
subscrevam e informa que a reunião se destina a apreciar. no 1 0 turno, os
pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 1.544/97. que cria o abono-
permanência para o servidor público do Poder Executivo; 1.546197, que
dispõe sobre o Sistema Estadual de Finanças e a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providências, e 1 .550/97, que
dispõe sobre a COPASA-MG e dá outras providências, todos do Governador
do Estado. A seguir. a Presidência informa que os relatores foram
anteriormente designados. O Deputado Gilmar Machado apresenta
requerimento solicitando sejam retirados da pauta os Projetos de Lei n°s
1.544 e 1.546/97. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Passa-
se, então, ao Projeto de Lei n° 1.550/97. Na ausência do relator na Comissão
de Administração Pública, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
José Militão, a quem passa a palavra. Este procede à leitura de seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Colocado em discussão, o Deputado
Anderson Adauto requer vista do parecer, o que é concedido pela
Presidência. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião conjunta destas Comissões, a se realizar no dia 17112197. às
9h45min, no Plenannho IV, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Marcos Helênio - Sebastião Navarro Vieira -

Mauri Torres.
ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de

dezembro de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados lbrahim Jacob. Arnaldo Penna. Anderson Adauto e
Gilmar Machado (substituindo este ao Deputado Marcos Helênio, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ibrahim Jacob, declara aberta a
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reunião e solicita ao Deputado Anderson Adauto que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Colocado em discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.469197 com a Emenda n° 1
(relator: Deputado Antônio Andrade). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições de deliberação
conclusiva da Comissão. A requerimento do autor. Deputado Jorge Hannas,
o Presidente determina a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
1.379197. A seguir, é aprovado em redação final o Projeto de Lei n° 1.378197.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Leonidio Bouças, Presidente - Marcos Helênio - Ajalmar Silva - Mauri

Torres.
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO

- O Sr. Presidente designou, em 17112197, Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 50197. Pelo PSDB:
efetivo - Deputado Roberto Amaral: suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo
PFL: efetivo - Deputado Jorge Hannas: suplente - Deputado Wilson Pires;
pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar Machado; suplente - Deputada Maria
José Haueisen; pelo PDT: efetivo - Deputado José Braga; suplente -
Deputado Alvaro Antônio; pelo PSD: efetivo - Deputado Irani Barbosa;
suplente - Deputado Miguel Barbosa. (- A Área de Apoio às Comissões.)

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.089/97

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

O projeto de lei em tela. do Deputado Ivo José, regulamenta o parágrafo
único do art. 194 da Constituição do Estado. que dispõe sobre a assistência
social às populações de áreas inundadas por reservatórios e dá outras
providências.

Procedendo ao exame preliminar da matéria, nos termos regimentais, a
Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do projeto e lhe apresentou o
Substitutivo n° 1. Em seguida, a Comissão de Saúde e Ação Social emitiu
parecer mediante o qual concluiu pela aprovação da matéria na forma do
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Substitutivo n° i acrescida da Emenda n° 1. A requerimento do autor, vem a
proposição a esta Comissão para receber parecer: compete-nos, agora,
manifestar-nos sobre ela.

Fundamentação
A Constituição mineira, por meio do parágrafo único do art. 194, dispõe

que 'o Estado promoverá plano de assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios".

O projeto em exame é iniciativa respaldada por essas populações: seus
representantes já se dirigiram a esta Comissão. em mais de uma
oportunidade, para debater o assunto e sugerir soluções para tal dispositivo
constitucional, até agora relegado à indiferença dos que detêm a
responsabilidade por sua regulamentação.

Tendo como base o que se discutiu exaustivamente em audiências
públicas, a proposição do Deputado Ivo José abrange as principais
reivindicações das referidas comunidades. O projeto original propõe a
criação do Programa de Assistência às Populações Atingidas pela
Construção de Barragens - PRO-ASSISTE - e de um conselho - o CEAPAB -

com competência deliberativa e normativa, ao qual caberia, entre outras
atribuições: aprovar os planos de assistência social elaborados pelos
empreendedores e fiscalizar sua implementação: determinar estudos
alternativos aos planos, quando julgar necessário; compatibilizar o PRO-
ASSISTE com o disposto na lei; assegurar a realização de audiências com a
comunidade para discussão das propostas do plano: dar ampla divulgação à
população do pedido de licenciamento para a construção de barramentos em
seu território: aprovar e divulgar os procedimentos e as formas de avaliação
das terras a serem inundadas e de outros bens dos atingidos.

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,
e as disposições da Emenda n° 1. da Comissão de Saúde e Ação Social,
transferiram essas atribuições ao Conselho Estadual de Assistência Social -
CEAS -, que terá, também, competência para aprovar o plano de assistência
social previsto para os estudos ambientais necessários à concessão do
licenciamento ambiental a que se sujeitam os empreendimentos de
aproveitamento hídrico. O substitutivo condiciona a licença de instalação - LI
- à aprovação, pelo CE.AS, do plano de assistência social do empreendedor.
e a licença de operação - LO - à comprovação da implantação do referido
plano. Essa disposição torna-se fator essencial para a consecução do plano,
porque o torna integrante do processo de licenciamento ambiental dos
barramentos. que. pode-se dizer, é a mais importante norma para
fiscalização e controle dos empreendimentos modificadores do meio
ambiente.

Outra importante medida constante no projeto consiste na obrigatoriedade
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da realização de audiência pública para a exposição e a análise do Estudo
de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental - EIA-RIMA - dos
empreendimentos de que trata a lei, acrescentando-se que cópias do
relatório deverão ser enviadas pelo órgão ambiental responsável, com
antecedência de, no mínimo, 15 dias da realização da audiência, para as
prefeituras e câmaras municipais e a entidade legalmente constituída que
represente os trabalhadores atingidos.

Ao programa PRO-ASSISTE caberá prestar assistência jurídica,
psicológica, atendimento médico, odontolõgico e hospitalar; fornecer cesta
básica por período de, no mínimo, um ano; abrir linhas de financiamento
para o desenvolvimento de atividades produtivas; prestar assistência técnica
agrícola e oferecer cursos profissionalizantes de curta duração; fornecer
transporte aos moradores dessas áreas para que possam participar das
audiências públicas destinadas à análise e à exposição dos planos de
assistência social e dos estudos ambientais: elaborar material informativo, de
fácil compreensão, sobre os direitos e os deveres dos empreendedores
públicos e privados e da população das áreas atingidas.

Entre os órgãos estaduais que compõem o CEAS, está a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social, indicada recentemente
para integrá-lo. E preciso, porém, assegurar que, na execução dessas
medidas, serão ouvidos membros de entidades legalmente constituídas que
representem as populações atingidas. Esse é o motivo da Subemenda n o i à
Emenda n° 1. Com a Emenda n° 2, ampliamos o prazo estipulado para que o
órgão ambiental envie o RIMA para as prefeituras e câmaras municipais e a
entidade legalmente constituída que represente os trabalhadores atingidos,
com antecedência de, no mínimo. 45 dias da realização da audiência
pública, que, para os fins propostos, será obrigatória. Conforme a Emenda n°
3, ao Estado competirá firmar convênios com órgãos e entidades da União,
dos Estados e dos municípios, objetivando a execução do programa de
reassentamento.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.089197 na

forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça; com a
Emenda n° 1. da Comissão de Saúde e Ação Social, na forma da
Subemenda n° 1 e com as Emendas n°s 2 e 3, a seguir apresentadas.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se à Emenda n° 1 a seguinte redação:
"Art. .... - Para fins da consecução dos objetivos previstos nesta lei,

incumbe ao CEAS, entre outras atribuições:
- aprovar os planos de assistência social elaborados pelos

empreendedores;
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II - determinar estudos de alternativas aos planos de assistência social:
III - compatibilizar o PRO-ASSISTE com as normas e as diretrizes

estabelecidas nesta lei:
IV - fazer ampla divulgação junto à população dos municípios atingidos do

pedido de licenciamento para a construção de barramentos em seus
territórios:

V - fiscalizar a implantação dos planos de assistência social:
VI - responder a consultas, orientando os empreendedores e o público em

geral quanto aos programas de assistência social de que trata esta lei.
Parágrafo único - Para os fins que dispõem os incisos 1, II e III, fica

assegurado à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais - FETAEMG - e à entidade representativa das comunidades
atingidas, legalmente organizada, o direito de manifestar-se perante o
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS.".

EMENDA N°2 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Substitua-se, no parágrafo único do art. 70, a expressão 15 (quinze) dias"

por "45 (quarenta e cinco) dias".
EMENDA N° 3 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - O Estado poderá firmar convênios, ajustes ou outros

instrumentos congêneres com órgãos e entidades da União, Estados e
municípios, objetivando a execução do programa de reassentamento.".

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Irani Barbosa, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator- Mauro Lobo.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.089197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em pauta, do Deputado Ivo José, objetiva regulamentar o

parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado.
Enviada para exame da Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição e
lhe apresentou o Substitutivo n° 1. A Comissão de Saúde e Ação Social
opinou por sua aprovação e apresentou a Emenda n o 1 ao Substitutivo n° 1.
A Comissão de Meio Ambiente opinou por sua aprovação e apresentou a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1 e as Emendas n°s 2 e 3.

Vem o projeto, agora. a esta Comissão para receber parecer, em
observância aos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a garantir às populações de áreas

inundadas por reservatórios os direitos contidos no parágrafo único do art.
194 da Constituição Estadual. Oferece, para tanto, meios, técnicas,
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instrumentos e procedimentos para impor o respeito e a exigibilidade desses
direitos.

O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça visa a
adequar o projeto aos ditames constitucionais que preservam a iniciativa da
deflagração do processo legislativo.

Sob o ponto de vista financeiro-orçamentário, não encontramos óbice à
tramitação do projeto, uma vez que a arrecadação dos valores pagos pelos
empreendedores deverá sustentar a implantação e a execução do PRO-
ASSISTE, criado pela proposição.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.089/97

na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Saúde e Ação Social. na forma
da Subemenda n° 1, da Comissão de Meio Ambiente, e as Emendas n°s 2 e
3, da Comissão de Meio Ambiente.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Marcos Helênio, relator - Mauri

Torres - José Braga - Ajalmar Silva.
PARECER PARA O 1 11 TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.479/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto em epígrafe dispõe sobre
a compra de mobiliário pelos órgãos e pelas entidades da administração
pública estadual.

Publicada em 30110197, a proposição foi distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos regimentais.

Cabe a esta Comissão o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
de jundicidade. constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em comento determina que os bens móveis a serem adquiridos

pela administração pública direta e indireta, nos processos licitatórios, que
tenham a madeira como matéria - prima ou componente principal, devem
conter, pelo menos, 50% de madeira oriunda de florestas de produção, de
acordo com o art. 12 da Lei n° 12.561, de 27112/91 (Código Florestal
Estadual).

A proposição estabelece, ainda, prazo gradativo para se atingir a meta de
50% e exigência, dos licitantes, sob pena de inabilitação, de comprovação
documental da origem da matéria-prima.

Como se observa, o projeto busca incentivar a utilização de madeira de
floresta de produção e proteger o meio ambiente, mais especificamente as
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áreas de preservação permanente, as integrantes de reservas legais e de
unidades de conservação, que são excluídas do conceito de florestas de
produção, nos termos do art. 12 da citada lei.

A Constituição Federal estabelece, no art. 225, § 1°. V e Vil, que todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que é dever do poder
público, para assegurar a efetividade desse direito. controlar a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para o meio ambiente e proteger a fauna e a flora.

A seu turno. o art. 23, VI e VII, da Carta Magna dispõe ser competência
comum da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos municípios proteger
o meio ambiente e preservar as florestas, a fauna e a flora.

No tocante à iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo no
caso, não vislumbramos óbice, uma vez que direito ambiental não foi
relacionado pela Constituição mineira como matéria de iniciativa privativa de
órgão ou Poder.

No entanto, o projeto carece de aperfeiçoamento. Nesse sentido, estamos
propondo as Emendas n°s 1 e 2 na conclusão deste parecer. A Emenda n° 1
propõe, em vez do conceito de floresta de produção, o de desmatamento
autorizado, pois o conceito de floresta de produção é da lei mineira, e como
o licitante pode ser alienígena ou de outro Estado da Federação, tal medida
pode constituir embaraço à aplicação da lei. Já a Emenda n° 2 visa apenas a
corrigir impropriedade técnica.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.479197 com as Emendas n°s 1 e 2, a
seguir redigidas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 20 - Nos processos licitatónos a serem abertos pelo poder público

estadual. os bens a que se refere o artigo anterior terão como matéria-prima
a madeira oriunda de desmatamento autorizado.".

EMENDA N°2
Substitua-se, no art. 3 0 , a palavra "litigantes" por "licitantes".
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Sebastião Costa -

João Batista de Oliveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.524197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Bilac Pinto, visa a instituir a
obrigatoriedade da reserva de assentos para pessoas obesas e dar outras
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providências.

Publicada em 20/11/97, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

Fundamentação
Pretende-se, com o projeto em análise, estabelecer a obrigatoriedade de

as casas de diversões públicas e os transportes coletivos reservarem pelo
menos 3% de seus assentos às pessoas obesas, freqüentemente expostas a
situações de desconforto e insegurança. Quando viajam de pé em veículo de
transporte coletivo, ficam mais sujeitas a acidentes.

O inciso VI do art. 10 da Constituição Estadual dispõe que é dever do
Estado promover a defesa da incolumidade da pessoa.

Quanto à iniciativa, a proposição não encontra óbice, uma vez que a
matéria não está incluída no inciso III do art. 66 da Constituição mineira, que
dispõe sobre a competência privativa do Governador do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela jundicidade. pela constitucional idade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.524197.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Genaro -

João Batista de Oliveira.
ARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.572/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Péncles Ferreira, tem como objetivo
alterar a Lei n° 12.422, de 27112196, que autoriza o Poder Executivo a realizar
operação de crédito com a União para o fim que menciona.

Publicado no"Diário do Legislativo", foi o projeto distribuído a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe pleiteia a autorização do Poder Legislativo

para a renegociação de dívidas contraídas pelo Estado com a União, de que
trata a Lei n°. 12.422, de 27112196.

Conforme se vê na proposição em análise, várias são as alterações
propostas na lei citada, cabendo apontar as seguintes:

a) parte dos recursos oriundos da operação de crédito de
R$2.500.000.000,00 realizada com a União e o Banco Central do Brasil,
conforme previsto no art. 10 da referida lei, poderá ser utilizada para a
capitalização do BEMGE;

b) a taxa de juros do refinanciamento da divida pública do Estado poderá
passar de 6,0% para 7.5% a.a.:
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c) pela referida lei, o Estado assumiu a amortização antecipada da divida
da ordem de 20% sobre o seu montante: pelo projeto, esse percentual passa
a ser apenas um teto:

d) no § 30 do art. 10 do projeto, propõe-se que o produto da alienação de
empresas estaduais poderá (e não mais deverá) ser utilizado para
antecipação do pagamento de divida contraída pelo Estado na forma da
referida lei.

As operações consignadas no projeto, por sua natureza, demandam
autorização legislativa, conforme se depreende do art. 61, IV, da Constituição
do Estado, "in verbis':

"Art. 61 - Cabe ã Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador,
não exigida esta para o especificado no art. 62. dispor sobre todas as
matérias de competência do Estado. especificamente:

IV - divida pública, abertura e operação de crédito".
Vê-se, pois, que não há impedimento de ordem jurídico-constitucional ã

tramitação da matéria nesta Casa. Aliás, foi exatamente esse o
entendimento quando da tramitação do Projeto de Lei n° 1 .039/96, que deu
origem à Lei n° 12.422.

Conclusão
Pelas	razões	aduzidas.	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.572197.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüinio. Presidente - Ambrôsio Pinto, relator - Sebastião Costa -

Péricles Ferreira - Gilmar Machado (voto contrário) - Dimas Rodrigues.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.572197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, a proposição em exame dispõe
sobre alteração de dispositivos da Lei n° 12.422. de 27/12196. que autoriza o
Poder Executivo a realizar operação de crédito com a União.

Distribuído o projeto às Comissões competentes, a de Constituição e
Justiça opinou por sua juridicidade. constitucional idade e legalidade. Nos
termos regimentais, esta Comissão passa agora emitir parecer quanto aos
aspectos orçamentários.

Fundamentação
Como salientado anteriormente, as modificações propostas têm por escopo

a adequação dos termos da referida lei à evolução das negociações entre o
Estado e a União envolvendo a dívida fundada de Minas Gerais e o
saneamento do sistema financeiro estadual.

A esse respeito, é importante salientar a alteração da taxa de juros do



756
refinanciamento da dívida pública, que poderá atingir 7,5% ao ano,
percentual anteriormente limitado a 6%.Por outro lado, a amortização
antecipada da dívida, até agora estabelecida em 20%, poderá ser feita num
intervalo de 10% a 20%, incluindo-se ativos privatizáveis relacionados pelo
Estado.

Hoje, o Estado tem dívida interna de R$14.291.445.100,00 e dívida externa
de R$709.059.660,00. A parte da dívida interna em Letras Financeiras do
Tesouro é de R$10.616.195.390.00. O aumento de despesa decorrente do
incremento da taxa de juros dependerá da utilização pelo Estado das
facilidades propostas pelo projeto.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.572197

na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - José Braga, relator - Ajalmar Silva -

Marcos Helênio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 862196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 862196, do Deputado Miguel Martini, que altera a Lei n°

6.763, de 26112/75, a qual consolida a legislação tributária do Estado, e dá
outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n° 2.

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

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

PROJETO DE LEI N°862/96
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passam a vigorar, com a redação seguinte, a alínea "b' e o item

b.3 do inciso 1 do art.12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ficando
o artigo acrescido dos dispositivos a seguir especificados:

"Art. 12 - ..........

b) 12% (doze por cento), na prestação de serviço discriminada no item b.4
e nas operações com as seguintes mercadorias:

b3 . .máquinas aparelhos e equipamentos industriais e máquinas,
equipamentos e ferramentas agrícolas, observados os prazos, a relação das
mercadorias alcançadas, as condições e a disciplina de controle
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estabelecidos em regulamento;
b.4 - prestação de serviço de transporte aéreo. inclusive de passageiros, a

partir de 1 0 de janeiro de 1997;

c) a partir de 10 de janeiro de 1997, quando se tratar de prestação de
serviço de transporte aéreo de passageiro, carga ou mala posta!:

ci - 12% (doze por cento), se tomado por não-contribuinte ou a este
destinado;

c.2 - 4% (quatro por cento), se o tomador e o destinatário forem
contribuintes do imposto.

§10 .Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até
12% (doze por cento) nas operações internas com as mercadorias
classificadas nas posições 7113 (artefatos de joalheria e suas partes, de
metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos);
7114 (artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de
metais folheados ou chapeados de metais preciosos) e 7116 (obras de
pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de
pedras sintéticas ou reconstituídas) da Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias/Sistema Harmonizado - NBM/SH.

§ 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a carga tributária para
até 7% (sete por cento) nas operações internas com produtos da indústria de
informática e automação, observados os prazos, a forma, a relação das
mercadorias alcançadas, as condições e a disciplina de controle
estabelecidos em regulamento.'.

Art. 20 - O art. 52, o § 3° do art. 53 e o art. 136 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 52 - Observados os termos do regulamento, a autoridade fiscal poderá
submeter a regime especial de controle e fiscalização, inclusive com
alteração da forma e do prazo de recolhimento do imposto, o sujeito passivo
que:	 -

- deixar de recolher o imposto devido nos prazos estabelecidos na
legislação tributária:

li - funcionar sem inscrição estadual;
III - deixar de atender, dentro do prazo fixado pela autoridade fiscal, a

intimação para exibir livros e documentos exigidos pelo Fisco:
IV - deixar de entregar, por período superior a 60 (sessenta) dias,

documento ou declaração exigidos pela legislação tributária;
V - utilizar, em desacordo com os requisitos e as finalidades previstos na

legislação, livro ou documento exigido pelo Fisco, alterar os valores neles
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constantes ou declarar valores notoriamente inferiores ao preço corrente da
mercadoria ou seu similar ou do serviço prestado, na praça em que estiver
situado, em especial quando a utilização se der como participação em fraude
e com a finalidade de obter ou proporcionar a terceiros crédito de imposto ou
de dar cobertura ao trânsito de mercadoria ou à prestação de serviço;

VI - utilizar indevidamente Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF -,
Máquina Registradora - MR - ou Terminal Ponto de Venda - PDV -, ou emitir
cupom, para comprovação de saída de mercadoria ou prestação de serviço,
em desacordo com as normas da legislação tributária;

Vil - receber, entregar ou tiver em guarda ou em estoque mercadoria
desacobertada de documentação fiscal;

VIII - transportar, por meios próprios ou por intermédio de terceiros,
mercadoria desacobertada de documentação fiscal ou diferente da
especificada no documento;

IX - efetuar prestação de serviço desacobertada de documentação fiscal
própria;

X - incorrer em indício de infração da legislação tributária constatado em
processo tributário administrativo, ainda que o débito não tenha sido
aprovado por faltarem elementos probatórios suficientes ao reconhecimento
de sua liquidez e certeza.

§ l - O regime especial de controle e fiscalização poderá consistir, isolada
ou cumulativamente, em:

- obrigatoriedade de fornecer informação periódica referente a operação
ou prestação que realizar;

II - alteração no período de apuração, no prazo e na forma de recolhimento
do imposto;

III - emissão de documento fiscal sob controle da repartição fazendária da
circunscrição do sujeito passivo ou cassação de autorização para uso de
ECF, MR ou PDV;

IV - restrição do uso de documento fiscal destinado ao acobertamento de
operação relativa a circulação de mercadoria ou a prestação de serviço;

V - plantão permanente de agente do Fisco no estabelecimento ou junto ao
veículo a ser utilizado pelo sujeito passivo.

§ 20 - As medidas previstas no parágrafo anterior poderão ser tomadas em
relação a um contribuinte ou responsável ou a vários da mesma atividade
econômica, por tempo suficiente à normalização do cumprimento das
obrigações tributárias.

§ 30 - A aplicação do regime especial de controle e fiscalização far-se-á
mediante ato da autoridade fiscal indicada em regulamento, que fixará as
medidas a serem adotadas e o prazo de sua aplicação.

§ 40 - Esgotado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, sem que o
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sujeito passivo tenha normalizado o cumprimento de suas obrigações
tributárias, bem como em caso de reincidência, o regime especial de controle
e fiscalização poderá ser reaplicado.

§ 50 - A imposição do regime especial de controle e fiscalização não
prejudica a aplicação de qualquer penalidade prevista na legislação
tributária.

§ 60 - Na hipótese do inciso V do "caput" deste artigo, observado o disposto
em regulamento, poderá ser declarado:

- inidõneo para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor
do Fisco, o documento emitido por empresa regularmente inscrita no
Cadastro de Contribuintes do Estado:

II - falso o documento emitido por empresa que não tenha existência legal,
ainda que conste como estabelecida em outra unidade da Federação.

Art. 53 - .................
§ 30 - A multa por descumpnmento de obrigação acessória pode ser

reduzida ou cancelada por decisão do órgão julgador administrativo, desde
que esta não seja tomada pelo voto de qualidade e que seja observado o
disposto nos § 50 e 60 deste artigo.

Art. 136 - A intervenção do sujeito passivo no processo tributário
administrativo far-se-á diretamente ou por intermédio de procurador munido
de instrumento de mandato regularmente outorgado.".

Art. 30 - O art. 91 da Lei n° 6.763. de 26 de dezembro de 1975, fica
acrescido dos seguintes dispositivos:

"Art. 91 - .................
§ 30 - São também isentas:

- da taxa prevista no subitem 2.1 da Tabela A anexa a esta lei a análise
em pedido de termo de acordo relativo à atribuição, por substituição
tnbutária, de responsabilidade pelo pagamento do ICMS:

II - da taxa prevista no subitem 26 da Tabela A anexa a esta lei:
a) a retificação de informação prestada em documento destinado a

informar ao Fisco o saldo da conta gráfica do ICMS, quando -a correção se
der em decorrência de solicitação do Fisco;

b) a retificação de informação prestada em documento próprio para
fornecimento de dados para o cálculo de índices percentuais indicadores da
participação dos municípios no montante do ICMS que lhes é destinado,
observada a ressalva prevista no § 4 0 deste artigo:

III - da taxa prevista no subitem 2.8 da Tabela A anexa a esta lei:
a) a alteração de dados cadastrais de contribuinte inscrito no Cadastro de

Contribuintes do ICMS. efetuada exclusivamente em decorrência da criação
de novo município;
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b) a modificação que se der em razão de situação para a qual não tenha

concorrido o contribuinte;
IV - da taxa prevista no subitem 2.20 da Tabela A anexa a esta lei a

emissão de segunda via de cartão de inscrição de contribuinte inscrito no
Cadastro de Produtor Rural.

§ 40 - A isenção prevista na alínea "b' do inciso II do parágrafo anterior não
se aplica quando a retificação se destinar a corrigir informação,
anteriormente prestada, de ausência de movimentação econômica do
contribuinte.".

Art. 40 - Ficam remitidos os débitos vencidos até a data de publicação
desta lei, relativos à falta de pagamento das taxas previstas nos seguintes
subitens da Tabela A anexa à Lei n°6.763. de 26 de dezembro de 1975:

- 2.1, relativa à análise em pedido de termo de acordo referente à
atribuição, por substituição tributária, de responsabilidade pelo pagamento do
ICMS;

II - 2.6, relativa à:
a) retificação de informação prestada em documento destinado a informar

ao Fisco o saldo da conta gráfica do ICMS, quando a correção tiver decorrido
de solicitação do Fisco;

b) retificação de informação prestada em documento próprio para
fornecimento de dados para o cálculo de índices percentuais indicadores da
participação dos municípios no montante do ICMS que lhes é destinado,
observada a ressalva do § 1 0 deste artigo;

III - 2.8, relativa à:
a) alteração de dados cadastrais de contribuinte inscrito no Cadastro de

Contribuintes do ICMS, efetuada exclusivamente em decorrência da criação
de novo município;

b) modificação decorrente de situação para a qual não tenha concorrido o
contribuinte;

IV - 2.20, relativa à emissão de segunda via de cartão de inscrição de
contribuinte inscrito no Cadastro de Produtor Rural.

§ 1 0 - A remissão de que trata a alínea "b" do inciso II deste artigo não se
aplica a retificação destinada a corrigir infomiação, anteriormente prestada,
de ausência de movimentação econômica do contribuinte.

§ 20 - A remissão de que trata este artigo não autoriza a restituição de
quantias anteriormente pagas.

Art. 50 - Fica o Poder Executivo autorizado a:
- suspender, temporariamente, a exigibilidade de crédito tributário oriundo

da falta de pagamento do ICMS devido ao Estado, incidente sobre a
importação do exterior, por meio de estabelecimento situado em outra
unidade da Federação, de matéria-prima, produto acabado ou bem do ativo
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permanente com destino a empresa mineira, ocorrida até a data da
publicação desta lei;

II - permitir a compensação do crédito tributário mencionado no inciso
anterior, autuado ou denunciado, com crédito acumulado de ICMS;

III - extinguir o referido crédito tributário, ou seu valor remanescente, na
comprovação do cumprimento dos termos da moratória.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se apenas a crédito
tributário comprovada e regularmente recolhido em favor de outro Estado.
quando:

- autuado, ajuizado ou não;
II - denunciado pelo próprio contribuinte.
Art. 6° - A concessão da moratória prevista no inciso 1 do °caput' do artigo

anterior fica condicionada ao atendimento, pelo interessado, de requisitos
que assegurem a eficácia dos objetivos desta norma, em especial:

- compromisso formal de realizar, diretamente pelo Estado de Minas
Gerais, a totalidade de suas importações, sendo-lhe facultado efetuá-las de
forma gradual, dentro dos prazos e nos limites dos percentuais mínimos a
seguir discriminados:

a) 50% (cinqüenta por cento) das importações totais, em até 6 (seis) meses
contados da data de protocolo do documento relativo à formalização do
compromisso;

b) 80% (oitenta por cento) das importações totais, em até 12 (doze) meses
contados da data de protocolo do documento relativo à formalização do
compromisso;

c) 100% (cem por cento) das importações totais, em até 18 (dezoito)
meses contados da data de protocolo do documento relativo à formalização
do compromisso;

II - apresentação, à administração fazendária de sua circunscrição, de
relação mensal de suas importações realizadas no mês anterior,
discriminando-as, individualmente, por data do desembaraço, valor, tipo do
produto, destino, documento de importação e valor do ICMS, se incidente.

§ 1' - Excetua-se da obrigatoriedade da importação direta a aquisição de
bens e produtos de origem estrangeira que, em decorrência de monopólio ou
por motivo relevante e alheio à vontade do contribuinte mineiro signatário do
compromisso de que trata este artigo, seja necessariamente promovida com
a intermediação de empresa de outro Estado. desde que não se verifique
qualquer das seguintes condições:

- a empresa intermediária pertença ao mesmo titular;
li - a empresa intermediária mantenha relação de interdependência com o

estabelecimento mineiro destinatário da mercadoria;
111 - a operação de importação tenha como objetivo inicial destinar a
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mercadoria ao Estado de Minas Gerais. observado o disposto em legislação
complementar.

§ 20 - O pedido de moratória implica o reconhecimento, pelo interessado,
do crédito tributário autuado ou denunciado e a desistência formal e
definitiva de sua discussão administrativa ou judicial.

§ 30 - o descumpnmento, em qualquer tempo, dos termos estabelecidos
para fins de concessão da moratória de que trata esta lei implicará, a partir
da data de sua caracterização, a cessação da moratória e da garantia de
extinção dos créditos de que tratam os incisos 1 e III do § 1 0 do art. 50,
determinando o inicio do prazo para aplicação das respectivas sanções
administrativas e fiscais, com a reconstituição integral do crédito tributário,
observado o disposto no inciso III do art. 70 desta lei.

Art. 70 - Após 3 (três) anos de vigência formal da moratória e verificado o
cumprimento de seus termos, o Estado concederá, mediante requerimento
do interessado, a extinção do crédito tributário mencionado no art. 5 0 desta
lei, na proporção de 50% (cinqüenta por cento) e na forma de:

- compensação do débito, autuado ou denunciado, com crédito
acumulado de ICMS, aplicada a remissão em relação ao saldo devedor
remanescente, observando-se o limite definido no "caput' deste artigo;

II - remissão de 50% (cinqüenta por cento) do crédito tributário
mencionado, na ausência de crédito acumulado de ICMS, para o contribuinte
que se enquadre nos termos da moratória e os cumpra integralmente;

III - transação, mediante ato vinculado e concessões mútuas devidamente
fundamentadas pelo Secretário de Estado da Fazenda, para o contribuinte
que cumpra parcialmente a moratória, observado o disposto no inciso 1 do
"caput" do art. 60 desta lei.

Art. 80 - Decorridos 5 (cinco) anos de cumprimento integral dos termos da
moratória pelo contribuinte, o Estado promoverá, mediante requerimento, a
remissão total do crédito tributário de que trata o art. 5 0 desta lei.

Art. 90 - O subitem 2.1 da Tabela B anexa à Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, vigorará com a seguinte redação, até 31 de dezembro de
1997:	 -
2. Análise e aprovação em
1 projeto de sistema de

prevenção de incêndio
em edificações:
- estabelecimento
industrial ou comercial,
inclusive depósito,
agência ou equivalente,
com área construída de:
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- -até 100m
o

	

-até 160m2	48,0
o

	

- - até 240m 2	72,0
O

	

- até 300m	 90,0
o

	

- até 450m2	 135,
00

- - mais de 450m, à
exceção de "shopping
center", cujo valor será 200,
individualizado por	00

- unidade (loja)
- imóvel residencial, com
área construída de:

	

- até 150m ~	isent
o

- - até 200m_40,0
o

	

- - até 300m 2	60,0
o

	

-até 400m::	80,0
o

- - mais de 400m	120,
00

Art. 10 - A Tabela B anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar com a redação constante rio anexo desta lei, a partir de 1 0 de
janeiro de 1998.

Art. 11 - O item 6 da Tabela F a que se refere a alínea "a" -do inciso 1 do
art. 12 da Lei n° 6.763. de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"6 - Perfumes, exceto água de colônia, conforme disposto em
regulamento.".

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. especialmente o art. 16

da Lei n°11.623, de 19 de outubro de 1994.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

Anexo
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(a que se refere o art. 10 da Lei n°	de	de	de 1997)

Tabela B
Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente de

Serviços Prestados pela Polícia Militar
(a que se refere o art. 115 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Observação: utilizar o valor da UFIR vigente na data do efetivo
-	 pagamento.
lte Discriminação	 Quantidade de UFIR
m

por m por	por policial ou
documento, bombeiro
cópia de militar/hora ou
documento, fração de hora
projeto

1 Pelo Serviço Operacional
- de Polícia Ostensiva
1. Segurança preventiva em
1 eventos de qualquer

natureza que envolvam
reunião ou aglomeração de
pessoas (congressos,	 5,50
seminários, convenções,
encontros, feiras,
exposições, promoções
culturais, esportivas e de

- lazer em geral, etc.)
2 Pelo Serviço Operacional

de Assessoria Técnica de
- Bombeiro Militar
2. Análise e aprovação de
1 projeto de sistema de

prevenção e combate a	0.03
incêndio em edificações:	0.05
- sistema de proteção por
extintores	 0.08
- sistema de proteção por
extintores e hidrantes
- sistema de proteção por
extintores, hidrantes e
instalações especiais

- "Spnnklers". CO2 ou PQS
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2. Vistoria em sistema de
2 prevenção e combate a	0,10

incêndio em edificações
2. 2 (segunda) via de
3 atestado de aprovação ou

liberação de projeto de	 3,00
sistema de prevenção e
combate a incêndio em

- edificacões
2. Aprovação de modificação 0.08
4 em projeto de sistema de (obser

prevenção e combate a	vado o
incêndio em edificações,	valor
com acréscimo de área	mínim

o de
10.00
UFIRs
por
projeto

2. Aprovação de modificação
5 em projeto de sistema de

prevenção e combate a	10,00
incêndio em edificações.
sem acréscimo ou com

- decréscimo de área
2. Atendimento a ocorrências
6 e solicitações diversas, em

que o interesse particular	 5.50
do solicitante predomine

- sobre o interesse público   
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.037196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.037196. do Deputado Marcelo Cecé, que declara de

utilidade pública o Colégio Diocesano Dom Silvério, com sede no Município
de Sete Lagoas, foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

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

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



766
PROJETO DE LEI N° 1.037196

Declara de utilidade pública o Colégio Diocesano Dom Silvéjio. com sede
no Município de Sete Lagoas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Colégio Diocesano Dom

Silvério, com sede no Município de Sete Lagoas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1997.
Arnaldo Penna, Presidente e relator - Jorge Hannas - Roberto Amaral.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.245197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.245197, do Deputado Ambrósio Pinto, que institui o
Dia do Espírita, foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.245197
Institui o Dia do Espírita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído, no Estado, o Dia do Espírita, a ser comemorado,

anualmente, no dia 18 de abril.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de dezembro 1997.
Arnaldo Penna, Presidente e relator - Jorge Hannas - Roberto Amaral.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.378197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.378/97. do Deputado Aílton Vilela, que declara de
utilidade pública a Associação dos Vereadores e Câmaras Municipais da
Microrregião do Circuito das Aguas - AVEMAG -. com  sede no Município de
Conceição do Rio Verde, foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.378/97
Declara de utilidade pública a Associação dos Vereadores e Câmaras
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Municipais da Microrregião do Circuito das Aguas - AVEMAG -, com sede no
Município de Conceição do Rio Verde.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Vereadores e

Câmaras Municipais da Microrregião do Circuito das Aguas - AVEMAG -,
com sede no Município de Conceição do Rio Verde.

Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1997.
Arnaldo Penna, Presidente e relator - Jorge Hannas - Roberto Amaral.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou. em 16112197. a seguinte comunicação:
Do Deputado José Braga. dando ciência à Casa do falecimento da Sra.

Julieta Pereira de Almeida, ocorrido em Montes Claros, em 6112197. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE. SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 62a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 6
DE OUTUBRO DE 1997, DESTINADA AO PROSSEGUIMENTO DO II

ENCONTRO NACIONAL DE INFORMÁTICA APLICADA AO LEGISLATIVO
- ENIAL 97

Presidência do Deputado Geraldo Rezende
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da

Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Exibição de
vídeo - Palavras dos Deputados Sebastião Tejota, Beto Albuquerque e
Gervásio Maciel - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Suspensão
e reabertura da reunião - Composição da Mesa - Palavras dos Srs. Doug
Sacarto e Jim Greenwalt - Debates - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Ivo José - Dimas Rodrigues -

Geraldo Santanna - José Henrique - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Péncles Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Wandeiley Ávila
-Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Às 14h15min, a lista de

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

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

anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Deputado Sebastião Tejota, representante da UNALE; Deputado
Gervásio Maciel, representante da Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina; Deputado Beto Albuquerque, representante da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul; e Décio Guimarães, Gerente da
UNALE.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao prosseguimento do II

Encontro Nacional de Informática Aplicada ao Legislativo - ENIAL 97. com o
painel "A Informática no Desempenho do Mandato Parlamentar'.
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Palavras do Sr. Presidente
O que se espera que um parlamentar diga num evento sobre informática

aplicada ao Legislativo? Que diga se a informática é ou não é imprescindível
para o seu trabalho?

Que elogie os esforços significativos empreendidos pelas Casas
Legislativas do Pais inteiro para, com o apoio da informática, modernizarem-
se? Que afirme que a informática é indispensável para a superação do
estiolamento provocado pelo período ditatorial, em que os Legislativos foram
impedidos de exercer seu legítimo papel de palco das aspirações de
variadas matrizes do nosso povo?

Decerto abordaremos esses aspectos. mas é preciso não esquecer que. ao
tratarmos de um assunto, seja ele qual for, podemos e devemos sobre ele
concentrar nossa lente e dissecá-lo em seus aspectos mais íntimos, desde
que não percamos de vista o todo no qual está inserido. A informática não é
exceção.

Proceder de outra forma é perder sua essência básica e, em decorrência,
comprometer seus objetivos maiores.

A partir da segunda metade do século e notadamente na atual década, as
instituições vêm passando por um profundo questionamento no mundo
inteiro. A maioria dos valores relativamente presentes até então já não
satisfazem mais. As mudanças se aceleram, idéias surgem pela manhã com
ares de verdade absoluta, à tarde perdem seu encanto e à noite ninguém se
lembra mais delas. Tudo está sendo questionado. O mundo inequivocamente
passa por um vertiginoso processo de transição. Entretanto, se muitos
valores já envelheceram, poucos novos têm se firmado. Nesse contexto, o
Legislativo, ressonância por excelência das transformações sociais, sofre um
duplo impacto. Por um lado, seu papel e funcionamento é questionado. Por
outro, é chamado a contribuir na condução das mudanças. O Legislativo é
convocado a rever seu modelo tradicional, sob pena de. mineiramente
falando, perder o trem da história - e olhe que não há nada pior para a
imagem de um mineiro que perder o trem.

Muita competência e responsabilidade são exigidas do parlamentar para
lograr êxito no cumprimento de seu papel no mundo moderno.

Sensível a essas realidades e em decorrência da retomada das
prerrogativas fundamentais do Poder, segundo a Constituição Federal de
1988 e a Constituição mineira de 1989, a Assembléia de Minas promoveu
ações em dois sentidos. Procurou recuperar a imagem do Poder diante da
opinião pública e preparar a Casa para enfrentar os novos tempos: assim,
conjugando esforços na busca de maior eficácia e eficiência institucional.
estabeleceu algumas diretrizes institucionais consubstanciadas em três
vertentes básicas: 1 - ampliação dos mecanismos de relação com a
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sociedade; 2 - a profissionalização do servidor; 3 - modernização
administrativa.

1 - Ampliação dos mecanismos de relação com a sociedade
Destaca-se no contexto a dinamização dos mecanismos de comunicação

já existentes e a sistematização e implementação de novas formas de
interlocução com a sociedade civil. Foram instituídos ciclos de debates,
fóruns técnicos e seminários legislativos.

- Ciclos de debates destinados a propiciar a reflexão sobre temas de
relevância na conjuntura nacional, trazendo à Assembléia parlamentares,
autoridades e especialistas de diferentes setores.

- Fóruns técnicos visando a promover estudos de variados temas; são
realizadas reuniões de grupos de trabalho, e, após ampla discussão,
elaboram-se relatórios que subsidiarão ações a serem encetadas.

- Seminários legislativos - eventos de grande porte sobre temas da
conjuntura com o objetivo de trazer para dentro do parlamento as diversas
correntes de opinião existentes na sociedade, promovendo-se amplas
discussões, que resultam em documentos de subsídio à ação parlamentar.

Implementaram-se as audiências públicas regionais, iniciativa conjunta dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e do Tribunal de Contas, as quais
viabilizaram a participação direta da comunidade na destinação de parte do
Orçamento de Investimentos do Estado, processo esse que vem sendo
aprimorado ao longo do tempo.

2 - Profissionalização do servidor
Significativos têm sido os esforços desenvolvidos na concepção da

filosofia administrativa desta Assembléia, caracterizada pelo ideal de
valorização e dignificação do servidor público, visando a seu
desenvolvimento e à sua profissionalização.

Vale assinalar que, no momento atual, devido ao crescente número de
aposentadorias e às dificuldades de reposição de recursos humanos, em
face das exíguas possibilidades financeiras do tesouro do Estado, muito
esforço e muita criatividade têm sido exigidos da Mesa Diretora, de todos os
parlamentares e do corpo funcional para, num quadro de escassez, superar
com qualidade e eficácia o crescente nível de demanda que chega ao
parlamento.

3 - Modernização Administrativa
Além da valorização do servidor, investiu-se no reaparelhamento do Poder

e na adoção de uma estrutura organizacional mais enxuta e flexível com
maior capacidade de responder às modificações do ambiente interno e
externo.

Podemos perceber que houve um conjunto de ações concatenadas,
intimamente relacionadas, respaldadas por diretrizes institucionais
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estabelecidas e aprimoradas por sucessivas Mesas Diretoras.
Podemos agora nos concentrar na informática, que é componente de um

todo em que as partes estão fortemente imbricadas, guardando íntima
correlação.

A partir de 1957, a informática passou a ser mais intensamente utilizada
por esta Casa.

Microcomputadores foram instalados nos gabinetes parlamentares, um em
cada gabinete, com recursos para edição e formatação de textos, planilha
eletrônica e sistema de cadastramento de pessoas e entidades com as quais
o parlamentar se relaciona, incluindo-se funções para o registro e
acompanhamento de pedidos e solicitações diversas.

Concomitantemente, sistemas de suporte ao processo legislativo e às
atividades administrativas foram desenvolvidos.

Alguns parlamentares aderiram rapidamente aos recursos da informática
valendo-se das possibilidades que ofereciam. Outros só aos poucos foram
aceitando e adotando o microcomputador em seus gabinetes. Hoje cada
gabinete dispõe de 2 microcomputadores, havendo casos em que o próprio
parlamentar instalou mais equipamentos. Há gabinete com 8
microcomputadores em rede.

Dados estatísticos nos mostram que hoje. em Minas. 50% dos Deputados
utilizam intensamente a informática, 40% utilizam medianamente. e 10% em
menor escala.

Os dados coletados anualmente indicam que a utilização tem crescido
significativamente, especialmente a partir desta legislatura, iniciada em
1995. Cresce inclusive o número de Deputados que sabem lidar eles próprios
com seus recursos de informática.

Meu gabinete foi um dos primeiros, nesta Casa, a implantar o computador.
A informática tem nos auxiliado na manutenção de cadastro das bases
políticas, armazenando informações, dados de pessoas físicas e jurídicas,
endereçamentos. contatos do Deputado com suas bases de representação.
Através do computador, mensalmente, elaboramos relatórios, a fim de
acompanharmos a tramitação dos processos.	 -

Trabalhamos hoje com o Windows 95. o Correio Eletrônico, o Assembléia
On Line, o Sisap (Sistema de Apoio ao Parlamentar), a Internet, o Excel. o
Winword e o Eletro Cep.

A informática possibilitou o desenvolvimento e o crescimento da redação,
na medida em que reduz o trabalho do redator. dando-lhe condições de
padronizar e simplificar. Todo o nosso trabalho fica armazenado, gravado,
arquivado em pastas, de acordo com o assunto, a região, o órgão, etc.

• margem de erro é baixissima, tendo em vista dados já existentes.
• mala direta é hoje um dos recursos mais utilizados para enviar uma
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mesma informação a várias pessoas sem o trabalho de redigir e digitar uma
a uma, ou mesmo com o objetivo de se diminuir o custo gerado pela
reprografia. O computador faz esse serviço com uma rapidez incomparável,
trazendo ganhos substanciais de tempo e redução de custos.

Outra grande vantagem é que o número de arquivos armazenados fica
reduzido, por existir apenas um texto matriz. Através do Sisap, podemos
criar tabelas que nos permitem agrupar por categorias, definindo títulos
genéricos, tomando-se extremamente fácil a recuperação dos dados.

Toda a Gerência-Geral de Sistemas e Informática tem trabalhado com o
objetivo de aprimorar, cada vez mais, os recursos e serviços oferecidos pela
rede corporativa, tanto para nossos gabinetes e outros clientes internos,
como para o cidadão comum, lá fora, na vida privada.

Para concluir nossa parte, é importante retomar o fio inicial de nossa fala.
Como parlamentar, sei que a informática é um dos principais recursos
práticos na consecução de um processo de modernização administrativa.

Aproveito a oportunidade para lembrar a nós, parlamentares, e aos
técnicos que prestam o inestimável apoio técnico e operacional aos nossos
trabalhos que mister se faz todos nós termos em mente que o conceito de
modernidade institucional e organizacional encontra-se intimamente
relacionado com a compreensão clara de quem é o cliente e de qual é o seu
papel no contexto. Como cliente, entende-se aquele que constitui a razão de
ser de qualquer organização pública ou privada, sendo beneficiário direto dos
produtos e serviços gerados por ela, ou seja, o nosso cliente é o cidadão, são
as entidades e os segmentos sociais que o representam. Sabidamente,
conforme gostam de afiançar os estudiosos da ciência administrativa,
existem clientes e fornecedores em qualquer nível de uma organização.
Assim, para dirimir quaisquer dúvidas sobre o foco maior de nossos
pensamentos, utilizaremos o conceito subjacente de destinatário para
salientar que, independentemente do nível abordado. sempre precisamos ter
em mente que o destinatário do nosso esforço e razão única de nossa
existência enquanto parlamentares e corpo funcional é o cidadão, são as
entidades e os segmentos sociais que o representam.	-

Muita coisa já foi feita, muito mais existe ainda para ser feito, por isso o
esforço a ser despendido é enorme. Louvamos essa iniciativa, capitaneada
pelo Senado Federal através do PRODASEN, pelas Assembléias
Legislativas dos Estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, pela
Câmara Legislativa do Distrito Federal, pela Câmara Municipal do Rio de
Janeiro e pela União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE - e
encampada pelas Casas Legislativas e demais instituições aqui presentes.
de realizar esse encontro para troca de experiências e de informações.
Todos precisamos uns dos outros e juntos avançaremos mais rápido na
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construção da cidadania, contribuindo para melhor corresponder às
expectativas de nossa sociedade, à qual servimos. Muito obrigado.

A Presidência informa que, dentro da pasta que foi distribuída aos
participantes, encontram-se as fichas onde deverão ser escritas as perguntas
dirigidas aos conferencistas. As recepcionistas se encarregarão de apanhá-
las e levá-las à Mesa.

Exibição de Vídeo
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que o primeiro

conferencista seria o Senador Ronaldo Cunha Lima: por motivo de força
maior. ele não poderá estar presente: porém. enviou a gravação do seu
discurso proferido no Senado Federal quando do lançamento do programa
do lnterlegis. com a proposta 'Comunidade Virtual do Poder Legislativo', que
seria objeto de sua fala nesta reunião. Na mesma gravação. será. também,
apresentada a fala do Senador Antônio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal. sobre o assunto. O debate a respeito do Interlegis será
realizado amanhã, em palestra técnica, por técnicos do PRODASEN. às
l4h3Omin.

- Procede-se à apresentação de vídeo contendo pronunciamentos dos
Senadores Ronaldo Cunha Lima e Antônio Carlos Magalhães.

Palavras do Deputado Sebastião Tejota
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Tejota,

Tesoureiro da UNALE, representante da entidade, que disporá de até 15
minutos para fazer a sua exposição.

O Deputado Sebastião Tejota - Sr. Presidente, Deputado Geraldo
Rezende: Srs. Deputados: senhoras e senhores, incumbiu-me o Sr.
Presidente da UNALE, Deputado Geraldo Magela. de fazer aos senhores a
apresentação do projeto Banco de Dados da UNALE, que tem por objetivo:
10 - motivar o uso da informática por seus filiados, procurando estabelecer
comunicação nas duas vias, entre o filiado e a entidade.

Projeto Banco de Dados da UNALE
Sugestões:
1 - E importante observar que os filiados ainda não ..são usuários

costumeiros da informática e que o processo de informatização das
atividades-fim das Assembléias Legislativas está em fase de consolidação
em poucas Casas Legislativas.

- Organização de seminários para serem realizados nos Estados que
desejarem, com conteúdo voltado para uso da Internet. tramitação eletrônica
de processos legislativos e aplicações orçamentárias.

- Divulgação constante. nos boletins da UNALE, de como utilizar os
recursos oferecidos, com conexão através da 'home page" da UNALE.

- Formação de opinião técnica sobre informatização dos Legislativos
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Estaduais, de forma a oferecer assessoria profissional para as Assembléias
interessadas.

2 - Atualizar constantemente a apresentação da "home page", com novas
diagramações, introdução de novos blocos de informações e de facilidades
tecnológicas.

- Fazer investimento na formação e no uso das tecnologias.
3. O principal acervo de informações da UNALE é do tipo textual

(proposições, leis, resoluções, etc.). Com a perspectiva de crescimento do
acervo e da necessidade de busca, sena necessário adquirir um produto de
busca textual.

Com a utilização desse tipo de produto (busca textual), o acervo da UNALE
poderia contar com:

• legislação dos Estados;
proposições em andamento nas Assembléias Legislativas;

• leis, normas e funcionamento das assistências previdenciárias das
Assembléias;

experiências nos Estados que devem ser disseminadas pela rede
(experiências que deram certo), etc.

4. Implantação de serviço de navegação na "home page" da NCSL,
transcrevendo em língua portuguesa matérias de interesse da UNALE e
procurando estabelecer uma troca de informações constante com a NCSL.
Paralelamente, instituir a opção de língua inglesa na "home page" da
UNALE.

Sr. Presidente, em síntese, este é o projeto Banco de Dados da UNALE.
Gostaria ainda de apresentar algumas ações que desenvolvemos na

Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Fico feliz, Sr. Presidente, em
poder apresentar alguns serviços que hoje oferecemos à comunidade do
meu Estado, usando a informática. Dentro dos inúmeros serviços, como
protocolo, ordem do dia e almoxarifado, fazemos sempre questão de
ressaltar a importância da informática na prestação de informação ao nosso
cidadão. A Assembléia Legislativa do meu Estado criou, na gestão do ilustre
Presidente Deputado Luís Bittencourt - e tivemos a honra de ser o seu Vice-
Presidente -, o Serviço de Informação ao Cidadão - SIC. Esse sistema
informa ao cidadão comum dados da estrutura administrativa e operacional
da Secretaria da Assembléia Legislativa do meu Estado. As informações
estão disponíveis a todos. Independentemente de autorização, qualquer
cidadão, qualquer um do povo pode chegar e obter as seguintes informações
na Assembléia Legislativa: composição dos gabinetes, quantos funcionários
tem cada Deputado, o salário desses funcionários, data de admissão. Tudo
isso está disponível ao cidadão, ao contribuinte.

A nossa filosofia é a filosofia do Poder sem segredo. Antes, a imprensa era
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um deus-nos-acuda, todo dia atrás de iactóides", atrás de noticias que
pudessem desgastar a imagem do nosso Poder Legislativo. Com a
implantação do SIC, nosso Poder é um Poder sem segredo, hoje a
comunidade já confia no Poder Legislativo do meu Estado.

Hoje todos sabem que no Executivo existe a chamada verba secreta. No
nosso Poder, qualquer informação que o cidadão buscar é dada a ele sem
nenhuma restrição. Como, por exemplo, informações financeiras tais como
fluxo de caixa, folha de pagamento, etc. Acabou o segredo na Assembléia e
acabou também a perseguição até insana da imprensa em relação aos
Deputados. Foi um alivio para nós a implantação do SIC, entre outros
serviços, que julgo da maior relevância, oferecidos à comunidade através da
informática.

Em resumo, Sr. Presidente, gostaria de passar a V. Exa. a nossa
experiência no Estado - sei que a Assembléia de Minas e a do Rio Grande
do Sul são precursoras desse tipo de serviço -, caso possa fazer proveito de
alguma coisa. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Beto Albuquerque
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Exmo. Sr. Deputado Beto

Albuquerque, representante da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul,
que disporá de até 15 minutos para sua exposição.

O Deputado Beto Albuquerque - Exmos. Srs. Deputado Geraldo Rezende,
Vice-Presidente desta Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
Deputado Sebastião Tejota, representando a UNALE; Deputado Gervásio
Maciel, representando a Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina; demais participantes deste importante encontro; autoridades
internacionais e de todos os Estados brasileiros: senhoras e senhores.
Primeiramente, permitam-me dizer da satisfação que a nossa Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul tem de estar aqui interagindo. tentando
contribuir e exercendo uma das principais máximas do aprendizado, que é
aprender a aprender. O intercâmbio de experiências é sobremaneira
importante para que possamos transformar o parlamento brasileiro, desde a
esfera municipal até as esferas estaduais e federal. em órgãos
absolutamente transparentes, eficientes e com resultados não apenas nas
suas atividades-meio, mas fundamentalmente com exemplar resultado na
sua atividade-fim, que é o interesse do cidadão. Há um grande desafio para
todos nós no exercicio do mandato ou no exercício profissional nos
parlamentos municipais. estaduais e federal. O desafio está posto, de
violentarmos uma ordem estabelecida cuja cultura tradicionalmente
observada. historicamente observada no parlamento. é uma cultura que tem
medo do novo. especialmente da informática. E difícil tocar o interesse de
uma Câmara de Vereadores ou de uma Assembléia Legislativa, fazendo
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mudar a cultura e mostrando que a máquina IBM foi muito eficiente no
passado, mas que hoje o computador é muito mais ágil, muito mais
interessante para o nosso trabalho. Portanto, temos um desafio claro, que
conhecemos muito de perto na Assembléia do Rio Grande do Sul, de não só
preconizarmos a inovação, a informática aplicada ao Legislativo, mas,
fundamentalmente, de exercermos um papel didático-pedagógico de
transformação dessa cultura que, na cabeça de assessores, técnicos e
Deputados, normalmente não encontra guarida. Não basta termos a melhor
estrutura de informática, se não tivermos capacidade de preparar aqueles
que irão trabalhar com ela. Não adianta apresentar a melhor tecnologia, se
no gabinete do Deputado o memorando ainda é feito no papel, ao invés de
se aproveitar o correio eletrônico, o sistema lntranet. a rede interna do
parlamento. Portanto, otimizar-se o recurso da informática é fundamental
quando se tem a disposição de se fazer esse treinamento. Temos tentado, e
com êxito, temos vencido essas barreiras no Rio Grande do Sul, através de
programas permanentes de treinamento, que começam pelos próprios
Deputados e, obviamente, estendem-se por todo o corpo funcional efetivo e
comissionado. A Assembléia do Rio Grande do Sul tenta construir, com isso,
quatro elementos fundamentais, os quais presumo estejam em jogo na
aplicação da informática no Legislativo. Em primeiro lugar, falo da eficiência.
O povo não tem mais por que ter razões para compreender a ineficiência dos
Legislativos deste país, como a demora, o atraso e a desorganização. Temos
que lutar pela eficiência em todos os aspectos. Em segundo lugar, a
agilidade nos trabalhos é fundamental, e a informática nos dá essa
capacidade. Em terceiro lugar, a transparência é um elemento fundamental,
pois deixam de existir gavetas, e passamos a entrar diretamente em contato
com a informação. Não é possível que mantenhamos, muitas vezes,
estruturas que não sejam absolutamente transparentes. A informática é um
mecanismo extremamente eficaz para a transparência do trabalho
parlamentar. E, em quarto lugar, temos a economia. O investimento na
informática produz economia material e resulta num trabalho fantástico de
defesa do meio ambiente. Quanto menos papel gastarmos, seguramente
mais árvores estarão sendo poupadas neste país tão violentado. A
economia, do ponto de vista financeiro e ambiental, sem dúvida está
também caracterizada. Atualmente, na nossa Assembléia do Rio Grande do
Sul, dispomos de uma rede de 250 microcomputadores já instalados.
Estamos em processo lícitatóno para a aquisição de mais 350 equipamentos.
Cada gabinete parlamentar e as comissões temáticas, permanentes ou não,
possuem à disposição dois equipamentos e uma impressora a 'laser'. Irão
receber, por esse processo de licitação, outros dois aparelhos. Contamos, há
bom tempo, com um centro de informação ao cidadão, com dados de todos
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os Poderes e do PRODASEN. Na 'home page" da Assembléia, temos
informações com atualizações diárias das nossas sessões plenárias, do
"Diário da Assembléia Legislativa, das proposições em tramitação, dos
pronunciamentos dos Deputados. sendo estes atualizados ao final de cada
sessão plenária. Cada parlamentar dispõe de 5 megabits de espaço para
disponibilizar as informações acerca do seu trabalho no momento em que
quiser. Temos o sistema interno de rede e temos o sistema Internet. Mas
gostaríamos de aproveitar esta ímpar oportunidade para passar aos senhores
uma experiência em que temos alcançado muito êxito, há um ano e meio,
trabalhando diretamente na principal atividade-fim do Legislativo, que é a
sua produção legislativa. Fizemos um debate. um  exame, por que temos o
defeito, no Legislativo, de pensar que a função do legislador é fazer leis.
Assim, entendemos que, depois de 160 anos, estava na hora de rever a
produção realizada durante esse período. No primeiro momento, imaginamos
fazer uma limpa nas prateleiras das leis que fossem completamente inócuas,
já sem nenhuma razão de existência e acabamos construindo o que hoje
chamamos Sistema Legis, que é o sistema integrado de legislação e
informação legislativa. Fiz a proposição, fui designado pela Mesa para
coordenar o trabalho, e, há um ano e meio, estamos avançando fortemente
no que diz respeito à consolidação das leis do Estado do Rio Grande do Sul,
dos decretos e de outras medidas pertinentes a essa área.

O Sistema Legis, conforme demonstraremos por meio das transparências
que passamos a apresentar agora. é um sistema informatizado, que agrega
todos os bancos de dados referenciais de legislação e os textos dessas
legislações na sua integra. Todos esses textos são classificados e
convertidos para a tecnologia de hipertextos, o que permite ao usuário o
acesso à legislação estadual com suas referências e totais alterações.

Quero chamar a atenção dos senhores para o fato de que esse trabalho
não é um mero sistema de catalogação de leis. Na verdade, essa não seria
nenhuma contribuição que daríamos aos usuários e ao cidadão. Não
estamos apenas lançando-o no sistema para que o texto da lei esteja
acessível, por via da Internet ou no sistema de rede interna da Assembléia.
Estamos fazendo um trabalho de classificação constitucional de toda a
legislação.

A primeira fase já vencida na Assembléia do Rio Grande do Sul foi a do
atual período constitucional, que vai de 1989 até a presente data. Nessa
fase. todas as leis produzidas pelo Legislativo - não importa de que origem.
se do Executivo, do Judiciário ou do próprio parlamento - foram classificadas
de acordo com as competências constitucïonais, tanto no âmbito federal
quanto no estadual.

Essa providência é ultranecessária, porque irá permitir que, no final do
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exame, por meio do Sistema Legis, possamos fazer a limpa das legislações
caducas e inexistentes, que só ocupam espaço. mas já deixaram de produzir
efeito.

Sobre a rede interna: o sistema permite ao usuário o acesso a toda a
legislação estadual pela rede interna da nossa Assembléia. Todos os
gabinetes da Assembléia, as comissões temáticas e os setores legislativos
têm acesso direto à legislação estadual atualizada.

Sobre a Internet, temos a dizer que, no Rio Grande do Sul, como de resto
no Brasil, já é possível a qualquer interessado o acesso, por via da Internet,
à legislação estadual sistematizada e classificada pelo Sistema Legis.
Através da Internet é possível a pesquisa ou a recuperação dos textos legais
pelo computador, com absoluta agilidade e facilidade de operação. Há pouco
mais de dois anos, iniciamos um trabalho de interiorização das informações
da Assembléia junto às Câmaras Municipais. Foi uma forma de
introduzirmos os microcomputadores e a informática na Câmara dos
Vereadores, não importa o rincão onde se encontre. Era a forma pela qual a
Assembléia passava a contribuir para que as Câmaras de Vereadores
fossem estimuladas a us ar a informática. Passamos ainda a fazer um
processo de intenonzaç.ão levando o banco de dados do Centro de
Informações ao Cidadão. Agora, obviamente, desde que a câmara disponha
de equipamento adequado, também por via da Internet, por meio de
"modem", poderá ter acesso à legislação do Estado do Rio Grande do Sul.
Aqui abro um parêntese para dizer-lhes que passamos a viver duas fases na
Assembléia: a primeira fase, já vencida, foi a de classificar a legislação
dentro do atual período constitucional, como dizia anteriormente, de 1989 até
a presente data. Essa legislação está inserida no sistema, classificada,
avaliada normalmente.

De agora em diante, o trabalho que estamos fazendo possui duas frentes.
Há uma frente que mantém, a partir de janeiro deste ano, a atualização
permanente da legislação produzida no Estado. ou seja, a havida, a sanção
por parte do Governo, ou a promulgação por parte da Assembléia, esse texto
é lançado imediatamente, concom ita nte mente com a publicação, no diário
oficial do Estado, do texto integral da lei, já devidamente classificado, de
acordo com as competências constitucionais. E esse texto lançado faz o
papel da remissão dentro do sistema, indicando as transformações que
operou, sobre qual lei operou, qual o dispositivo anterior, qual o dispositivo
agora. como era o texto de antes e como é o texto de agora. O próprio
sistema permite fazer com agilidade esse tipo de trabalho.

E a outra frente de trabalho é uma frente que anda para trás. Estamos,
neste momento, fazendo a classificação e a sistematização do período
constitucional anterior a 1989, portanto, de 1970 até 1988. As inúmeras leis,
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os decretos e as matérias legislativas produzidas nesse período estão
passando pela classificação constitucional, estão sendo lançadas no sistema,
através do seu texto integral, e. dessa forma, vamos recuar até o primeiro
ato legislativo, objetivando num médio prazo a reunião de toda a legislação
produzida, o que vai permitir que a Assembléia do Rio Grande faça uma
absoluta e necessária consolidação legal.

Sobre o conteúdo legislativo, existem hoje, no sistema da Constituição
Estadual, com todas as suas implicações, ações de inconstitucionalidade,
emendas produzidas, fazendo a remissão dos artigos, dos textos anteriores.
Temos a legislação estadual, incluindo leis, decretos, decretos legislativos,
resoluções e outras e temos as informações legislativas incluindo tipo, data,
proposição, autor. que é também um meio em que você pode, através da
Internet, acessar a norma.

E um pouco dessa experiência que queríamos trazer aos senhores, a tela
de acesso de que dispomos é muito simples, qualquer cidadão leigo pode
usá-la e encontrar a lei que quiser, pelo ano. pelo nome do Deputado que a
propôs no ano de 1980, pelo nome do Deputado que a propôs, pelo número
da norma, pela data, pelo mês, enfim, existem "n" critérios criados nessa tela
de acesso para tomar o seu uso o mais simples possível.

Imaginamos que é um sistema que, sem dúvida nenhuma. pode contribuir
muito para o nosso papel de legisladores. Esperamos que os Legislativos
brasileiros e a nossa Assembléia do Rio Grande não deixem de perseguir o
caminho da transparência, da agilidade, da eficiência, através da aplicação
da informação.

Estarmos aqui hoje é muito honroso. Queremos cumprimentá-los por mais
esse encontro nacional de aplicação legislativa. Ficarão aqui, até o final
deste encontro, os nossos companheiros da Assembléia: Jorge Greseler.
Diretor Legislativo: Ricardo Fontoura. Diretor de Informática: Carlos Eugênio
César, Coordenador de Informática: e Marcelo Fontoura. Coordenador do
Banco de Dados. Infelizmente não poderemos ficar até o final, mas a
Assembléia do Rio Grande está aqui para aprender com a experiência de
todos que, seguramente, irão contribuir para o sucesso do evento.

Muito obrigado e um bom encontro para todos nós.
Palavras do Deputado Gervásio Maciel

O Sr. Presidente - A Presidência comunica ao Plenário que o ilustre
Deputado Sebastião Tejota teve de se ausentar por motivo de viagem de
regresso ao seu Estado, deixando-nos na companhia do Sr. Décio
Guimarães Neto. Gerente da UNALE.

Com a palavra, o Exmo. Sr. Deputado Gervásio Maciel. representante da
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que disporá de até 15
minutos para a sua exposição.
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O Deputado Gervásio Maciel - Agradeço essa gentileza, estamos aqui

mais para ouvir. Cumprimento o Deputado Geraldo Rezende, que preside; o
Deputado Sebastião, que já saiu, como também o Deputado Albuquerque, os
assessores e a cada um que dá a sua contribuição, no anonimato, em favor
do nosso Poder Legislativo.

Queremos apenas dizer que também estamos implantando na Assembléia
Legislativa de Santa Catarina esse processo de informatização. Não vamos
repetir o que já foi dito. Ganharemos tempo, não vamos cansá-los. Acho que
o nosso coordenador colocou muito bem a posição do que representa esse
avanço na informática para nós, como também o fez o Deputado Sebastião.
e agora, nosso gaúcho, companheiro lá do Sul do Pais. Nós concordamos
que temos de aprender aprendendo a aprender. Mas também entendemos
que se aprende fazendo.

Nós, lá da Assembléia, ao adquirirmos os equipamentos - estamos
adquirindo agora mais de 200 microcomputadores -, incluímos 40
"notebooks", para que cada Deputado tenha um na sua mesa e por meio
dele possa, diariamente, até mesmo votar. E sistema mais barato, que
permite a constante atualização.

Se é verdade que temos que atender o cliente, que é o nosso cidadão, o
Deputado tem o processo legislativo, que exige isso, e o povo cobra muito,
então, essa informatização é muito importante. O povo tem conhecimento de
que, se um Deputado passa um dia inteiro lendo tudo o que tramita na
Assembléia, ele não consegue ter conhecimento de tudo. E como fazer isso?
Mesmo que seja estudado, técnico, ele não tem condições de saber tudo.

Agora, através da informatização, ele vai buscar o que quer e no momento
certo. Então, temos essa disposição de fazer com que os Deputados,
profissionais como os senhores, cada vez se aprimorem mais e cada vez
fiquem mais garantidos no seu emprego, na sua função, que são
indispensáveis. Nós, Deputados, não. Temos que corresponder como
Deputados dedicados e competentes na hora de legislar e fiscalizar, mas não
podemos ser menos aplicados lá nas bases, temos que satisfazer o nosso
eleitor, o nosso cidadão. Por isso essa informatização é importante, e, lá no
interior, precisamos também de tê-la em mãos. Não podemos sair
carregados de pastas e documentos, o "notebook" vai e onde ele estiver,
pode mostrar e já produzir o serviço.

Nós, que acompanhamos o processo de informatização do Estado de São
Paulo. conhecemos um pouco o do Rio Grande do Sul, e é com muita
satisfação que vimos lá em Brasília o avanço que Belo Horizonte mostrou ao
País com essa informatização da Assembléia Legislativa. Queremos
cumprimentar toda a Mesa, na pessoa do nosso Vice-Presidente, e toda a
assessoria desta Casa. Vamos, sem dúvida nenhuma, mudar a imagem que
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o País tem do político, que, na maioria das vezes, é motivo de chacota,
ficando esquecido o papel que, efetivamente, representa para a comunidade.
Isso acontece porque não temos tido a capacidade de mostrar o trabalho de
cada Deputado: só aparecem os casos negativos, as exceções que existem
em todas as camadas sociais, da Igreja ao clube de futebol. O lado bom só
vamos poder mostrar com o trabalho dos senhores, esse trabalho
competente. abnegado, anônimo, numa informatização competente, porque
o homem bem-informado deverá ser, sem dúvida nenhuma, o homem com
maior poder de decisão. Quando feito isso em favor da população, quem
ganha é a sociedade.

Por isso, cumprimentamos vocês, viemos aqui para aprender a aprender e
poder, sem dúvida nenhuma, também dar a nossa contribuição, de Santa
Catarina, onde a companhia de processamento de dados, a CIASC, e a
Universidade Federal trabalham num grande projeto de informatização da
Assembléia, e toda a Mesa Diretora da qual faço parte. Quero também
integrar todo o Legislativo que, bem informatizado. contribui para melhor
servir à população, de acordo com a nossa programação. Cumprimento a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que promove este debate. Virei em
tantos quantos ocorrerem. Não adianta só trabalhar. Todas as Assembléias
têm que estar voltadas ao dia-a-dia do cidadão. E isso que faz o comerciante
e o empresário, e é assim que devemos fazer. A população necessita de
soluções, bem como de ter conhecimento delas. Através da informática
vamos chegar lá. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste momento, daremos início à fase de debates, que

transcorrerá em 30 minutos. A Presidência informa ao Plenário que aqueles
que quiserem poderão participar formulando suas perguntas por escrito ou
oralmente. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem. Cada
participante disporá de 3 minutos para sua intervenção.

Debates
O Sr. Presidente - Já recebi três perguntas que foram encaminhadas à

Mesa. A primeira. dirigida por Sérgio Barros, desta Assembléia Legislativa:
"Estamos às vesperas de uma nova eleição quando. pela segunda vez, o
País estará praticando o voto eletrônico, agora de uma forma mais ampliada.
Qual é a avaliação que se pode fazer dessa novidade? Quais os seus
impactos no processo democrático brasileiro?"

O Deputado Beto Albuquerque - Acho que é um elemento extremamente
positivo. Na minha visão, à medida que formos nos aprimorando, vamos
conseguir esse recurso para outros locais que dele ainda não dispõem.
Portanto, acho que é uma forma de modernizar, mas que. acima de tudo, é
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uma garantia de lisura no processo eleitoral. Acho que é um processo
através do qual o voto efetivamente será lavrado e também que esse é um
processo pedagógico, na medida em que deixarmos de trabalhar com o voto
manual, passando a usar os recursos oferecidos pela informática.

O Sr. Presidente - Mais uma pergunta, de Sílvia Resende, da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, ao representante da UNALE: "A UNALE, como
entidade que congrega os Legislativos Estaduais brasileiros, é uma novidade
no nosso cenário parlamentar. Em termos de serviços informatizados, o que
ela tem a oferecer ao Deputado, no sentido de auxiliá-lo nas suas atividades
rotineiras?"

O Sr. Décio Guimarães - Inicialmente, o Deputado Sebastião Tejota falou,
em rápidas palavras, sobre a União Nacional dos Legislativos Estaduais. E
uma entidade nova que pretendemos congregar ao trabalho que temos feito,
há um ano e meio, de integração dos Legislativos. O que vemos no País,
hoje, são verdadeiras ilhas: cada Assembléia. cada Estado tem a sua forma
de se relacionar, de fazer o seu trabalho. Na informática, por exemplo,
precisaria haver um elemento agregador que fosse coincidente, que reunisse
todo esse vasto cabedal de conhecimento e leis que existem. Nesse sentido,
o projeto de banco de dados pretende fazer essa congregação, não só em
nível de Estado, mas também em nível municipal, com as Câmaras de
Vereadores. Possivelmente, faremos isso no "Interlegis" com o Senado, que
é uma possibilidade real de se ter não só um projeto de banco de dados, mas
uma interligação entre as várias Casas Legislativas, que têm a oferecer ao
público, ao cidadão, ao estudioso, às universidades, uma imensa gama de
informações a respeito do processo legislativo. Nesse sentido, existe uma
entidade americana - National Conference of State Legislatures -, da qual
temos dois representantes aqui, que, amanhã, farão uma apresentação do
seu trabalho. Pretendemos fazer na UNALE um trabalho semelhante ao
dessa entidade americana, que presta serviços à informação. Sendo assim,
apôs o "coffee break", haverá a apresentação dos nossos amigos
americanos, que poderão esclarecer melhor o tipo de trabalho prestado na
NCSL. Temos dificuldade de executar o mesmo trabalho, uma vez que
existem vários Brasis, com diferentes tipos de etapas de avanço na questão
da informática, até por uma questão de orçamento. Algumas Assembléias já
avaliaram a relação custo-beneficio da utilização da informática no seu
trabalho, atualizando-o constantemente. Outras, a UNALE tenta convencer a
trazer para si um trabalho de interligação do processamento de dados, enfim,
dessa prestação de serviços.

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de saber se há mais alguma
pergunta. O participante deve fazer sua pergunta no microfone e identificar-
se.
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O Sr. Watson Rocha - Watson Rocha, da Câmara Municipal de Paracatu.
A pergunta é para o Deputado Beto Albuquerque. Nós. da Câmara, temos
interesse, em um futuro próximo, de dispor. na Internet, de todas as nossas
normas jurídicas. Gostaria de perguntar ao Deputado qual o banco de dados
utilizado pela Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e se a pesquisa,
a consulta. é feita textualmente no corpo da lei.

O Deputado Beto Albuquerque - Trabalhamos com "hipertexto" e Fólio", e
a pesquisa é feita na tela. Lamentavelmente. não estamos conseguindo
demonstrar ao servidor a facilidade de manuseio desse tipo de informação.
O nosso banco de dados advém dessa estrutura, que foi construída junto
com software". se não me engano, permitindo trabalhar, inclusive, com
expressões da norma. Esse é um trabalho mais lento. Estamos fazendo um
catálogo de palavras-chaves para acessar a norma. Trabalhamos dessa
forma. Não sei se respondi á sua inquietação, mas poderemos dar maiores
informações ao final, através dos nossos companheiros da informática.
Lamentavelmente, repito, a demonstração não está sendo concretizada. o
que permitiria visualizar a forma como estamos trabalhando nessa consulta
legislativa. (- Segue.)

O Sr. Presidente - Mais uma pergunta. E do Sr. Juscelino, da Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro, dirigida ao representante da UNALE, nosso
amigo Décio Guimarães: "Como a UNALE pretende atualizar o banco de
dados com as leis dos Estados? E como vai disponibilizar as informações
dos seus bancos de dados?".

O Sr. Décio Guimarães - E uma pergunta que estou fazendo a mim
mesmo, mas o interessante é que esses debates, como o ENIAL, são
exatamente para trocarmos idéias e informações sobre como fazer um 'link"
entre as Assembléias, porque não adianta ter a UNALE com um banco de
dados imenso, com todas as leis do Pais. A relação custo-benefício é
impossível, mas podemos tratar de algumas leis e de alguns temas. Quanto
a isso. o pessoal da NCSL vai explicar de que maneira funciona a "home
page" da NCSL. de que maneira tem-se acesso privilegiado a determinadas
informações ou apenas a ementas de leis. E. no caso de se fazer o pedido,
se pode vir ao meio (?) ou a integra da lei. Se acessarem a nossa página -
depois passo o endereço -. temos um sistema de projetos que estão em
andamento no Senado e na Câmara, temos um projeto-piloto que deve ter
em tomo de 50 leis, as quais acompanhamos e mantemos atualizadas.
Sempre que há uma atualização dessas 50 leis, temos uma forma de saber
dessa atualização e de informar aos nossos usuários da UNALE. Acredito
que esse é um debate que no III ENIAL vamos estar fazendo: de que
maneira vamos fazer esse 'link'. de que maneira vamos fazer essa troca de
informações, a fim de que seja uma página atualizada, a fim de que esse
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banco de dados não se perca. Temos um banco de dados atualizado, mas
deve haver um bom trabalho, e aí existe a questão das ferramentas.
Estamos sempre discutindo que plataforma usar, que tipo de ferramentas
devem-se usar para a busca. Na informática, a cada seis meses, temos
sempre uma surpresa, mas esse é um trabalho que estamos pretendendo
fazer agora, e vai levar, no mínimo, um ano para sabermos exatamente a
configuração do nosso banco de dados.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. José Geraldo Prado, da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, para o Deputado Gervásio Maciel: "Como
formar o parlamentar, geralmente pouco versado em informática, na
utilização de novas tecnologias?".

O Deputado Gervásio Maciel - Amigo José. entendo que todos temos
condições de buscar o conhecimento. Digo até que. na  Câmara de
Vereadores, como Deputado, vejo que não chegam só técnicos ou doutores,
mas chega também o homem do povo. E temos visto por ai afora que
qualquer pessoa tem condições de desenvolver-se. A nossa meta de dar um
"notebook" a cada Deputado é justamente porque ele vai manusear isso no
dia-a-dia, hoje ele já faz isso. E como a situação que temos nos Bancos, por
exemplo. Temos agricultor analfabeto que está indo lá ver o seu saldo. E ele
vai votar, já está votando. Não vejo dificuldade nenhuma nisso. Não é esse
bicho- papão de que todo mundo tem medo, até porque os técnicos vão ter
de colaborar com isso, eles é que vão ter de fazer com que cada Deputado
tenha condições de usar o computador, praticando. Esse é o nosso objetivo.
Nossa meta é colocar "notebook" na mesa de todos os Deputados para que
eles possam até votar. É um sistema que é possível, e o custo é, sem dúvida
nenhuma, muito menor do que esse painel eletrônico, que é muito caro - nós
não o temos mas sabemos o preço -. Isso tudo vai fazer o Deputado
funcionar com o seu micro, que é uma ferramenta como o veículo, como a
caneta e como a palavra, da qual o Deputado precisa. Será um instrumento
tal qual a palavra, e falar todo Deputado sabe.

O Sr. Alano - Sou Alano, da Assembléia Legislativa da Bahia. Gostaria de
perguntar ao Deputado Beto, do Rio Grande do Sul, qual a experiência deles
para quebrar o medo na informatização, já que toda informatização gera um
temor, principalmente nos parlamentares, e também como foi divulgada a
cultura da informática para não usar o microcomputador como mero
substituto da máquina de escrever, mas com toda a sua capacidade.

O Deputado Beto Albuquerque - Essa pergunta é absolutamente
verdadeira. E preciso, em primeiro lugar, tomar uma decisão política dentro
da Assembléia, de cima para baixo. Se ficarmos procurando convencer o
conjunto de que isso é importante, passa a legislatura e continuaremos
escrevendo com a IBM. Então, é preciso tomar uma decisão político-



rÁ 1,
7s5

administrativa de fazer. E. uma vez dado esse conhecimento de facilidade e
agilidade, obviamente, a procura e o próprio entusiasmo, a motivação de
contato com esse tipo de ingrediente fundamental para o nosso trabalho
passam a ser assimilados. A Assembleia do Rio Grande do Sul investiu em
equipamentos. assim como Minas Gerais e outras Assembléias, e motivou o
corpo funcional a fazer o treinamento para criar essa intimidade e estimulou
os próprios parlamentares, através de convênios. Também os funcionários
foram treinados em todas as fases do processo. E preciso tomar a decisão
de cima para baixo, equipar a Casa e perceber que isso não é um gasto e
sim um investimento; é uma economia de curto prazo, sem dúvida alguma.
Aquela babilônia de papéis, de memorandos e de ofícios desaparece das
mesas. facilitando a vida do nosso trabalho. Mas a decisão política é
imprescindível. E. no momento em que o Deputado começa a ver em seu
gabinete um ou dois equipamentos, começa a ver seus funcionários serem
treinados, começa a receber "e-mail". aí ele vai se integrar a esse processo.
A facilidade, hoje, do sistema "legis" na Assembléia é muito grande. Antes
você tinha que ir para a biblioteca com uma máscara e um bom espanador
de pó, pegar aquela pasta de 1970 e fazer a pesquisa da lei que você está
pensando em alterar. Quando achava, ia para a máquina de xerox, tirava
cópias e trazia para cima. Normalmente, essa é a base de informações
legais de um parlamento. Agora, se você tem em seu gabinete acesso à
legislação, isso facilita a vida do legislador e acaba com a história do
"revogam-se as disposições em contrário", que nem eles sabem quais são.
Então, virou um hábito legislar e revogar o contrário, sem saber o que é o
contrário. Se tivermos todo o aparato legislativo informatizado. vamos passar
a exigir muito mais as revogações explícitas das chamadas disposições com
que estamos interagindo. Então, isso dá mais responsabilidade ao nosso
trabalho de legislar, para não ficar criando, muitas vezes, a lei "a ou "b",
que, até sobre o mesmo assunto, já versou algum projeto dez anos antes ou
já existe uma legislação, mas a pesquisa manual impede que se saiba. E
preciso haver a decisão de fazer esse tipo de investimento.

o

	

	O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra a um outro participante,
que deseja fazer um questionamento.

O Sr. Eric - Sou da Câmara Municipal de Montes Claros. Norte de Minas.
o

	

	O Deputado Beto Albuquerque falou da interiorização do "software"; quero
saber se o "software" vai para as Câmaras ou só para as Assembléias,o porque precisa haver a informatização das Câmaras também. Temos as leis
orgânicas. as leis municipais, que precisam ser informatizadas. As Câmaras
precisam ter acesso aos "softwares". Não adianta andarmos de carroça para
chegar à auto-estrada. O senhor há de convir comigo que ter computador é
diferente de estar informatizado. Hoje temos computadores. mas não
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estamos informatizados.

O Deputado Beto Albuquerque - Sem dúvida. Até chamo a atenção para
uma coisa importantíssima. Hoje, o nosso sistema é de acesso. As Câmaras
Municipais passaram a ter, com a nossa informatização, acesso ao nosso
banco de dados e ao próprio Sistema Legis, mas não podem adentrar no
sistema, o que seria, realmente, importante para que se iniciasse o processo
de sistematização na esfera municipal. Existem Câmaras que, de posse da
experiência ou vendo a nossa experiência, passaram a fazer esse trabalho
de informatização plena, inclusive de consolidação das suas legislações
municipais. Mas não nos adaptamos, por exemplo, a emprestar esse sistema
para legislação na esfera municipal. O nosso sistema de acesso não está
preparado, é para a legislação estadual. Haveria necessidade de as Câmaras
produzirem seus próprios sistemas.

O Sr. Enc - Conseguimos convencer os nossos Presidentes da parte de
"hardware" a comprarem as máquinas. Na hora de comprar os "softwares", é
bem complicado, é muito difícil. Temos uma certa dificuldade aí. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Marcos Vinícius, Chefe do Setor
de Informática da Assembléia Legislativa de Goiás. A pergunta será
formulada oralmente para o Deputado Beto Albuquerque.

O Sr. Marcos Vinícius - Deputado, nós, da Assembléia Legislativa de
Goiás, estamos curiosos em saber se o senhor, na catalogação da
legislação, contou com a participação da área jurídica da Assembléia. Se
não foi feita pela área jurídica, o senhor contou com qual órgão do Governo
para esse apoio?

O Deputado Beto Albuquerque - Fizemos, na verdade, no Rio Grande do
Sul, um trabalho de revisão daquilo que já aconteceu. Daqui para a frente,
toda lei nova passa pela Procuradoria da Assembléia Legislativa, que
classifica a norma, preenche os campos de informação. De agora em diante,
funciona assim.

Para trás, montamos uma coordenadoria de revisão. Para tanto,
dispusemos de alguns funcionários com visão jurídica. O Coordenador
Jurídico de Avaliação das Normas é o ex-Senador José Paulo Bisol, que
está, atualmente, à disposição da Assembléia. Ele tem feito um trabalho de
consulta jurídica e ternos nos valido desse tipo de experiência tanto da
Procuradoria da Assembléia quanto do papel desse tipo de técnico para fazer
essa classificação.

A sua pergunta chama a atenção para uma coisa extremamente
importante: não se pode, aleatoriamente, fazer a classificação condicional de
uma norma, porque pode-se incorrer em graves erros, caso não haja esse
tipo de cuidado. Por essa razão, tomamos a seguinte decisão administrativa
e política: o trabalho permanente, daqui para a frente, quem faz é a
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Procuradoria. Essa é mais uma função da Procuradoria: fazer a avaliação
técnico-constitucional e classificatória de cada norma emanada do Poder
Legislativo.

O Sr. Presidente - O Sr. Roberto do Rego Barros, da Câmara Municipal de
Recife, faz uma pergunta ao Deputado Beto Albuquerque: "Como as pessoas
das classes sociais C ou D poderão ter acesso e interagir com os benefícios
provenientes da informatização das Casas Legislativas? Como as classes
sociais classificadas como C e D poderão ter acesso a esse benefício da
informatização das Casas Legislativas? Que ação o Poder Legislativo deve
iniciar para que esta"...

• Deputado Beto Albuquerque - Eu já compreendi a pergunta. Presidente.
• Sr. Presidente - Pois não, pode responder.
• Deputado Beto Albuquerque - Nós não podemos partir da premissa de

que o cidadão só poderá ter acesso a esse tipo de informação se tiver um
microcomputador em casa. com modem'. acessando a Internet. E por isso
que a estrutura pública tem que estar preparada para atender a esse tipo de
demanda. Na Assembléia de Minas Gerais, o Centro de Informações ao
Cidadão é a forma acessível de qualquer cidadão tomar conhecimento do
que faz o seu Deputado e obter outras informações que. eventualmente, ele
venha a querer.

No Rio Grande do Sul, também funciona assim. Temos o Centro de
Informações, e milhares de pessoas já aprenderam o caminho. Quer saber
sobre um processo que tramita na Assembléia? Vá ao CIC. Quer saber sobre
um processo administrativo no Executivo? Vá ao CIC e veja como está o
processo. A interiorização, com as Câmaras Municipais, respeitada essa
dificuldade que há pouco comentávamos, é uma das formas de se fazer
chegar a todo o Estado esse tipo de informação. Temos que ampliar o papel
público para que a população que não tem micro em casa, que não tem linha
telefônica possa ter acesso à informação informatizada. O ideal seria que
todos tivessem micro em casa, mas esta não é a realidade brasileira.
lamentavelmente. Então. nós, como estruturas públicas, seja a Assembléia
Legislativa, seja a Câmara. seja o Poder Executivo, sejam os centros de
informação ao cidadão. temos uma responsabilidade imensa de transformar
isso em um ato popular. A informática também tem que vencer a barreira de
ser uma política de exclusão. O setor público tem que cumprir esse papel.
Acho que aqui, em Minas Gerais, podemos ver bem isso: em outras
Assembléias, também. As Câmaras de Vereadores é que são a porta de
entrada para esse cidadão ter acesso a esse tipo de informação. Ele precisa
saber que existe a informação e precisa ter acesso gratuito a ela, sem
burocracia, sem incômodo. Assim, ele vai aprender o caminho e vai começar
a cobrar, de perto, toda a tramitação. E muito interessante o cidadão poder
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chegar ao CIC da Assembléia e querer saber. por exemplo, os
pronunciamentos que o Deputado Beto Albuquerque fez. Não fez nenhum?
Ele não falou? Quantos projetos ele apresentou? Qual é a presença do
Deputado nas reuniões? Esse tipo de informação tem que ser levada, e vai
chegar à Câmara de Vereadores através da Internet, o que eu acho
fantástico para a consolidação da democracia. Como setor público, temos
que permitir ao cidadão de baixa renda a possibilidade de conviver com essa
importante e moderna decisão da humanidade, que é se informatizar.

O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra a mais um participante
que deseja fazer uma pergunta e pede-lhe que se identifique.

O Sr. Marco Godinho - Meu nome é Marco Godinho, Diretor de
Documentação e Informação da Câmara Municipal de Vitória, Espírito Santo.
Eu gostaria que a UNALE e os parlamentares da Mesa comentassem sobre
uma preocupação que é nossa, da área de documentação e informação.
Estamos no II ENIAL - Encontro Nacional de Informática Aplicada ao
Legislativo - e estamos falando de informação o tempo todo. A primeira
pergunta é: quando vamos discutir a informação e o seu bom uso pelos
Legislativos e pelo cidadão? O primeiro comentário seria da UNALE e como
os parlamentares enxergam essa questão da democracia pela informação,
em que o fazer político é a arte maior de bem ocultar ou de bem liberar
informação no "time" correto. Quer dizer, como vamos enfrentar esse que é,
na realidade, o pano de fundo, é a discussão da democracia participativa
com a representativa, o que pressupõe um cidadão não simplesmente
proprietário de computador, mas capaz de fazer o salto da informação para o
conhecimento. E fazer política coloca-nos ainda - como essa própria
discussão, e isso muito me preocupa - discutindo o ontem, quando
deveríamos estar preparando o ano 2000 para os legisladores e os cidadãos,
porque será daqui a três anos. Ainda estamos discutindo se vamos comprar
Pentium ou 486. se vamos ter Internet ou lntranet. Eu gostaria que a Mesa
comentasse isso, por favor.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Décio Guimarães. Gerente da
UNALE.

O Sr. Décio Guimarães - Acho que essa visão da informática aplicada ao
Legislativo só tem sentido se for para democratizar a informação. Armazenar
dados para o bel-prazer ou para um uso restrito das informações é um perigo
tão grande como é uma ditadura. Você fecha a informação, ou seja, dá
acesso à informação somente a uns poucos. Você tem a informação
privilegiada e você negocia essa informação. Quando se fala em projeto de
informatização ou quando se dá acesso a uma página de informação - no
caso, posso responder pela UNALE -, estamos querendo cada vez mais
ampliar essa informação, possibilitando, por exemplo, a qualquer usuário o
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acesso à informação sobre o orçamento. Acho que a democracia começa por
se saber onde é gasto o dinheiro. Hoje há verdadeiras caixas-pretas do
Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Você não sabe de que maneira
esse dinheiro é gasto. Estamos tentando trabalhar o projeto do orçamento da
União já com um demonstrativo de gastos, e isso tem que ser cada vez mais
expandido. O Senado hoje já está trabalhando na Internet com o projeto de
orçamento, com o objetivo de tomá-lo mais transparente. Cada Assembléia,
cada Câmara de Vereadores tem que possibilitar isso. Interessa ao povo
saber onde está sendo gasto o dinheiro e de que maneira você cobra deles.
Se você não tem essa informação, fica aquela discussão de surdos e mudos:
uns falam e ninguém ouve.

Acho que só tem sentido discutir informatização, nesse âmbito em que
estamos aqui, se isso for com o objetivo de nos levar a um processo de
democratização. de transparência. E preciso estar muito claro o objetivo de
estarmos utilizando a informática. Não me interessa a discussão do
"hardware" nem do "software': interessa-me saber para onde vai essa
informação. Quanto a essa história de que temos que popularizar primeiro,
acho que temos que desmistificar uma série de coisas que são mistificadas
todo o tempo, quando se diz que é difícil. que custa muito, etc. Você cria
uma certa aura de dificuldades nessa discussão do "informatiquês", porque
na realidade é o que se discute em muitos desses seminários, ou seja, de
que maneira se usa o instrumento. Não. Sintetizando aquela sua
preocupação, que é minha e de todos que estão trabalhando nessa linha, a
idéia é democratizar a informação, seja ela por via da Internet ou por via de
soluções do tipo que é dado aqui, como o Serviço de Informações ao
Contribuinte, e de que maneira esse serviço pode ser ampliado para mais
pessoas.

O Deputado Beto Albuquerque - Se a Presidência me permitisse, eu queria
comentar a colocação do nosso amigo. Na verdade há uma realidade
mencionada aqui. e não é por acaso que estamos realizando o segundo
encontro. Se estivéssemos tão à frente na sua reflexão. estaríamos, quem
sabe, realizando o XV ENIAL. Estamos realizando o segundo, o que significa
que ainda é uma realidade ter de discutir a compra de equipamento. E uma
realidade brasileira, e não vamos fugir disso, embora possamos ter
experiências avançadas aqui na Assembléia de Minas, experiências que
estão avançando muito bem em Santa Catarina ou mesmo no Rio Grande do
Sul, em São Paulo e assim por diante. Mas, de um modo geral, a realidade
do parlamento ainda está nesse patamar que o amigo acha que é o patamar
do atraso, no que concordo com ele. Acho que o parlamento brasileiro está
atrasado, e prova disso é quando ele faz pesquisa legislativa em biblioteca.
Nós tambem estamos atrasados. Acho que a grande questão que está em
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jogo na informatização é exatamente violentar esse princípio de que a
política tem que ser uma 'coisa de caixa-preta". metodológica, a informação
acontece na hora em que interessa. 0 povo já não suporta mais a polícia
violenta, nem vai suportar mais o parlamento com gavetas e portas
fechadas. E preciso se conduzir no sentido de abrir as portas, de não ter
absolutamente nada a esconder. Isso não significa confundir o que nós
precisamos fazer com as nossas estratégias políticas. As nossas estratégias
são outras coisas. Agora. o Poder Legislativo não pode ter gavetas, não pode
ter reserva de arquivo escondido, essa fase acabou.

Infelizmente, a informática veio nos provocar a abrir as portas para esse
tipo de comunicação. O desafio, como diz o Décio, é de popularizar tudo
isso. E, para tanto, é preciso fazer investimento, é preciso abrir portas para
que o cidadão comece a tomar conhecimento dessas coisas.

O Sr. Presidente - Ainda com relação ao questionamento, a nossa visão é
a de que o avanço de informática no Brasil é profundamente excludente, se
é que entendi bem a pergunta. Apenas uma pontinha da pirâmide terá
acesso a essas informações por muito e muito tempo. Isso porque se trata de
um sistema caro. Como é que o sujeito que recebe R$120,00 de salário vai
ter acesso à informática? Primeiro, ele não tem tempo para isso, pois
chegará em casa às 8 horas da noite, morando a 40, 50 ou 60km do local de
trabalho. E uma questão de conjuntura econômica, de conjuntura social da
Nação, que vai sempre causar essa excludência no sistema, aqui no Brasil.
Não podemos nos comparar com a Alemanha, os Estados Unidos, enfim,
com países da Europa, Canadá e outros países da América que se
encontram bem à frente na questão social e no tocante ao poder aquisitivo
da própria população. Essa excludência sempre vai ocorrer.

Uma pergunta dirigida ao Deputado Beto Albuquerque, do Sr. Eduardo
Ginesi. da Assembléia Legislativa de São Paulo: "Como sensibilizar os
funcionários para a validade da comunicação eletrônica 'e-mail'? Qual a
reação à substituição dos memos em papel?".

O Deputado Beto Albuquerque - Isso nos remete ao que eu dizia ao nosso
companheiro da Bahia. E preciso haver decisão política. Acabou o "memo",
acabaram as emendas ao orçamento batidas à máquina. E necessário haver
decisão política porque, caso contrário, não se transforma a cabeça das
pessoas. A Assembléia, uma vez preparada para esse tipo de informação,
tem que tomar decisão. A emenda ao orçamento deste ano é informatizada.
Não mais é recebida de outra forma que não seja o disquete. Essa é uma
decisão que, sendo tomada, faz com que o cidadão aprenda. Acho que a
forma de sensibillizar o funcionário é começar a exigir dele resultado em
cima da operação do sistema, quer dizer, ele vem com uma cartinha batida
na máquina IBM, você não aceita. Caso bata o memorando à máquina. faça
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o mesmo. Temos que forçar a tomada de cultura. Aqui me lembrava de uma
experiência que essa revisão das leis nos deu. Nós encontramos um decreto.
no Estado, que já havia sido revogado duas vezes e. depois disso, sofreu
três alterações.

Se não está informatizado, a segurança do que estamos produzindo
legislativamente é pequena e complicada. E impossível, num universo de 15
mil leis existentes, ter controle se não houver o mecanismo transparente da
informatização. A sensibilização é no sentido de mostrar esse tipo de
episódio. exigindo esse tipo de comportamento. Estamos discutindo o
orçamento na Assembléia do Rio Grande do Sul. O meio de emendá-lo será
informatizado. Se alguém não aprendeu a usar os microcomputadores, não
poderá fazer emendas. Algumas medidas de choque são importantes. Talvez
sejam uma forma radical de sensibilizar. Paciência. Temos que começar a
violentar essa cultura do atraso. Por isso, temos que tomar decisões.

O Sr. Presidente - Como o nosso tempo está se esgotando, vou conceder a
palavra a mais um participante. Posteriormente. vamos fazer uma pausa.

Com a palavra, o Sr. Marcelo Fontoura, Coordenador do Sistema de Banco
de Dados da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul.

O Sr. Marcelo Fontoura - Gostaria de colocar um fato para o representante
da UNALE e para a Mesa. Hoje. temos 23 Legislativos e um número
bastante grande de Câmaras Municipais, mas todos tentando reinventar a
roda, fazer um sistema de emenda ao orçamento, um sistema de emenda a
um tipo de legislação ou a própria disponibilização de suas leis. Talvez fosse
importante discutir uma forma de como as Assembléias e as Câmaras se
tomem "software-houses', porque fazemos sistemas. Como ficaria a questão
dessa propriedade intelectual? Não seria o caso de nos disponibilizarmos ou,
através da UNALE, cedermos, de maneira que se tome mais eficaz a
informatização dos Legislativos? Nós, de Porto Alegre, já temos alguma
coisa. Acredito que Minas e São Paulo tenham outros sistemas. As
Assembléias que já estão informatizadas poderiam contribuir com as que
estão procurando fazê-lo. Como disse o nosso colega de Montes Claros,
comprar equipamento é uma coisa, mas fazê-lo funcionar é outra. Para fazer
um sistema satisfatório, que chegue a atender às necessidades. leva-se
muito tempo. Seria muito importante discutirmos como democratizar o que
cada um dos setores de informática está produzindo.

O Sr. Décio Guimarães - Acho interessantíssima sua colocação. Estou
preocupado com isso, porque vivemos uma realidade brasileira. A UNALE é
uma entidade privada, de direito privado, ou seja, não tem as amarras de
uma Assembléia ou de uma Câmara de Vereadores. Ela não fica presa, por
exemplo, a uma licitação, à escolha de um tipo de ferramenta, que
'software' comprar. Sei que as Assembléias lidam com uma certa limitação
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e trabalham como se fossem ilhas. Não há integração. A UNALE pretende
fazer um trabalho de catequese e peregrinação por este País, tentando
unificar, porque só assim isso poderá ser traduzido em economia. Você
começa a fazer um projeto de banco de dados e depois não tem como voltar
atrás. E um investimento que você faz. O seu vizinho do lado já tem
experiência, já o fez, mas simplesmente não trocaram idéias. Acho que este
é o momento de fazer uma ligação, de ter uma entidade, que pode ser o
ENIAL, para fazer essa troca. Ela pode ser feita daqui pra frente.

Enfim, que discussão pode surgir dessa troca? Ela pode ser feita daqui
para a frente. Temos o ENIAL como referência para essas discussões, que
são técnicas. Não se trata de convencer um ao outro, mas sim de
demonstrar claramente que um procedimento ou um tipo de projeto que
fizemos deu certo e como poderemos multiplicar tudo assim, promovendo o
barateamento do custo para as Assembléias que ainda não entraram nesse
processo. Foi mencionado que seriam 23, mas eu não me arriscaria a dizer
que elas estão no mesmo pé de igualdade. Ainda se trabalha com diferenças
de formatação. Para os Deputados, é importante um tipo de trabalho
relacionado a emendas ao orçamento: para nós, seria um banco de dados
com referência ás leis; para outros, interessaria a parte administrativa. Aliás,
sabemos que todas as Assembléias começaram a informatização pelos
contracheques. Durante muito tempo, elas fizeram apenas o trabalho
administrativo, usando para isso todo o potencial da informática. O processo
legislativo foi postergado. Hoje é que se lembra da parte legislativa, e a
discussão que estamos fazendo agora é sobre o processo legislativo. E com
esse assunto que estamos preocupados, é com a forma como isso ocorre. Já
sabemos que a outra parte, a administrativa, que envolve admissão,
demissão, contracheque e folha de pagamento, já foi resolvida.

E bom estarmos aqui, e acredito que teremos tempo para essa discussão,
senão agora, em outro momento do evento, para fazermos valer as reuniões
e trocas de informações. Estou aberto a esse tipo de proposta.

O Sr. Presidente - Vou passar a palavra ao Sr. Gervásio, que deseja
explicar um pouco mais sobre a pergunta anterior.

O Deputado Gervásio Maciel - E que deu a entender que aquele que não
tiver um grande salário não terá acesso à informação, como ocorre com um
homem que ganha R$120,00. Discordo um pouco. Temos de lembrar que no
momento em que fizemos esse processo, tanto em Santa Catarina como no
Rio Grande do Sul, as estações de rádio tinham - como têm - acesso à
informação. Se o operário não pode ir à Assembléia. ele tem como acessar o
rádio. Na verdade, temos de pensar mais alto. Esse é o caminho. E o
operário que não pode comprar um micro continua tendo acesso à
informação. 0 Brasil ganhou muito nos últimos anos e ainda irá ganhar
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muito. Sem dúvida, iremos dar uma grande contribuição para isso. Hoje,
poucos sabem o que e o orçamento do Estado, mas a imprensa quer saber.
Ela vai buscar a informação e saberá quem emendou para valer e quem fez
uma emenda orçamentária apenas para angariar votos. Isso estará
disponível para toda a imprensa, e a maioria da população também poderá
tomar conhecimento disso.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Faremos agora uma pausa de 15 minutos para o nosso

"coffee break", que será servido no 'hall' do andar térreo. próximo à
secretaria deste evento, e retomaremos a seguir com o tema "A Informática
no Legislativo Americano".

A Presidência informa aos senhores participantes que na 2a Par-te da
reunião as palestras serão feitas em inglês. devendo os interessados
apanhar junto à recepção. na entrada do Plenário, os aparelhos para
acompanhamento da tradução simultânea. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

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

Composição da Mesa
• Sr. Presidente - A Presidência convida para tomar assento à mesa os

Srs. Doug Sacarto, Diretor de Tecnologia da Informação e Serviços "On
Line" da National Conference Of State Legislatures - NCSL -, e Jim
Greenwalt, Diretor de Sistemas de Informação do Senado de Minnesota,
EUA.

Palavras do Sr. Doug Sacarto
O Sr. Presidente - Com a palavra. o Sr. Doug Sacarto. Diretor de

Tecnologia da Informação e Serviços "On Line" da National Conference of
State Legislatures - NCSL -, que disporá de até 40 minutos para o seu
pronunciamento

O Sr. Doug Sacarto - Peço desculpas por não falar com vocês em
português. Agradeço muito a hospitalidade de todos por nos escutar
pacientemente, com a tradução, principalmente do meu inglês. Vou usar o
"laptop". mas antes gostaria de falar duas coisas. Gostaria de realmente
agradecer à Assembléia por nos ter convidado para vir a Minas Gerais e
gostaria de presenteá-los, em nome da NCSL. com  uma caixa que é
realmente maior do que o que tem nela. Mas gostaria de dar esse presente
como simbolo de agradecimento. Vamos falar sobre questões técnicas. mas
isso não é nada técnico, é uma coisa mais espiritual, produzida pelos indios
da parte Noroeste dos Estados Unidos e que representa para mim a verdade
do que estamos falando sobre tecnologia. Mas nosso objetivo deve ser mais
fundamental do que isso. Espero que esse pequeno símbolo espiritual possa
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ajudar os trabalhos desta Casa e trazer boa sorte e boa-vontade a todos da
Assembléia.

Os outros comentários que tenho a fazer, antes de iniciar a apresentação
formal, são sobre a função da NCSL e sobre como assumimos a tecnologia
de informação. Gostaria de fazer comentários mais genéricos e dizer o
quanto apreciei o que já foi falado até agora. Isso me levou a pensar no
trabalho que está sendo feito com a informática e sobre os comentários
feitos hoje pela manhã. Não porque as questões foram levantadas aqui, não
porque sejam particularidades do Brasil, mas, à medida que o Jim e eu
fizermos nossa apresentação, vocês poderão ver que as questões são muito
universais, como lidar com a informática, como lidar com a Internet e sua
função nos governos hoje. Mas, à medida que vocês falavam. sai da minha
posição de técnico, porque temos um problema técnico com relação à
modernização, aos softwares e a soluções técnicas. E percebi, como vocês
falaram, que é realmente uma agenda maravilhosa para a modernização e
para o desenvolvimento da democracia no Brasil. Foi interessante ver quão
fundamental é a questão da informação e da informática.

Pensei um pouco sobre os comentários e as preocupações da pessoa que
falou pela manhã sobre a qualidade de acesso à Internet e os problemas da
sociedade, em que a tecnologia se desenvolve em questão de meses
enquanto educação gasta anos, e como acompanhar todo esse avanço
rapidíssimo da informática. Esse parece o tipo de questão com que Thomas
Jeiferson se preocuparia, pensando no pessoal mais antigo dos Estados
Unidos. Eles se preocupariam com os comentários de vocês sobre a eficácia
e como trazer a atualização para a instituição. E o tipo de questão que
poderíamos trazer a James Merisson e a outros, que participaram da história
americana, caso pudéssemos trazê-lo para cá, quando lidaram com a
criação do Estado democrático americano. Eles também estariam lidando
com os mesmos problemas, porque não são questões só técnicas, elas são
fundamentais para a sociedade moderna.

Gostaria de agradecer-lhes e reforçar o meu agradecimento e a minha
apreciação pelo trabalho que é feito aqui e em nosso país, servindo ao
Governo e às instituições democráticas.

Vou começar a minha palestra falando sobre a função da organização
nacional de serviços para legisladores estatais. Na verdade, a NCSL é para
os 50 Estados dos Estados Unidos. Foi dito aqui hoje o que essa organização
pode fazer, o que é importante, algumas questões, problemas que podem
ser solucionados, quais são seus constituintes. A UNALE já falou como
representa os constituintes dessa organização nacional. Perguntou-se aqui
sobre as implicações e a nossa função. Mas também foi interessante ver o
que vocês fazem aqui.
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A função fundamental dessa organização nacional é realizar a sua missão.
ou seja, apoiar e estender a missão da organização nos seus serviços para
os legisladores estaduais. Essa é a função da tecnologia da informática, do
serviço "on une". Quero enfatizar aqui que vocês não têm que se preocupar
com propostas especiais. A tecnologia não é um domínio em si; ela é
fundamental para servir às atividades básicas. Isso é o que deve guiar a
organização nacional: servir vocês, nos seus mandatos, na sua própria
organização e na sua estrutura. Vou falar um pouco sobre isso, como estudo
de caso. Conheço muito mais a minha circunstância que a de vocês e penso
que vocês poderão me ajudar a entender, através da nossa discussão, o que
realmente se aplica e vai ser útil para vocês no Brasil.

A nossa missão na NCSL não, na verdade, três missões: melhorar a
qualidade e a eficácia dos legisladores: aumentar a comunicação e a
cooperação interestaduais; e assegurar, em cada Estado, uma voz "coesiva"
no sistema federal. E muito básico. eu sei, mas a partir disso tudo vem uma
gama muito grande de outras atividades. Isso tudo é conduzido por um grupo
de serviços, que fazem parte das atividades diárias, ou seja. do pão e da
manteiga do nosso dia-a-dia.

O que a NCSL faz? Tradicionalmente, a maior parte do nosso Estado é
responder a perguntas simples: o que os outros Estados estão fazendo com
relação a alguma coisa, por exemplo, à automação, à informática, o que
estão fazendo para lidar com a falta de cuidados com crianças, ou seja, uma
variada gama de questões. O que os outros Estados estão fazendo com
relação a isso?

Nos anos anteriores, isso vinha para nós através de "e-mail", correios,
telefonemas ou fax. Mas, agora. temos um novo grupo de tecnologia de
informação. do qual vou falar daqui a pouco, para abordar essa necessidade
básica. Os outros Estados estão fazendo reuniões. seminários. O que
estamos tendo hoje é um exemplo de reunião ou seminário, e a organização
nacional faz isso também para abordar questões múltiplas. sessões de
plenário, como a reunião anual da NCSL, onde todos se agrupam com
múltiplos tópicos, como tópicos governamentais, etc., e até seminários mais
especializados como esse sobre tecnologia de informação. Aplicações que
servem à informática, publicações, organizações nacionais que produzem
uma grande gama de publicações, revistas, estudos especializados, jornais,
distribuímos isso para os nossos constituintes, legisladores estaduais. A
midia eletrônica é uma maneira nova de distribuição, mas também existem
novos tipos de publicações, estudos de assistência e consultoria. Nós, da
NCSL, trabalhamos diretamente com as câmaras estaduais individuais, com
estudos detalhados. viajando especialmente para determinada localidade a
fim de trabalhar com eles questões sobre automação, como estamos
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discutindo aqui, hoje: como estabelecer estatutos, passar informações, ou
seja, uma melhor maneira de organizar coisas para que sirvam melhor aos
constituintes, seus membros, e mesmo para racionalizar estruturas. Esses
serviços de consultoria são aqueles da nova tecnologia de informação.
Vamos aos Estados visitar as Assembléias e levar novas maneiras e
tecnologias de se lidar com as questões de maneira muito mais adequada.
Com a tecnologia de informações podemos fazer isso de maneira muito mais
adequada, com um número muito maior de Estados. Temos um escritório
especial em Washington, Estados Unidos, que desenvolve programas e
políticas que apresentamos para o Congresso, nas agências para representar
o interesse dos Estados, no equilíbrio entre o poder estadual e o federal.
Essa tecnologia de informação pode ser usada de várias formas em
sociedades especiais de profissionais. Sobre a estrutura organizacional com
a qual temos que trabalhar, são coisas como, por exemplo, sociedades para
os grupos legislativos e secretários. Cada um desses grupos tem sua própria
sociedade profissional nos Estados Unidos, e nós ajudamos a organizar o
trabalho deles. Esse é um veículo muito importante para a
profissionalização, abordando as questões que já foram levantadas, as
questões sobre como a UNALE, por exemplo, pode nos ajudar a aplicar o
"software" de maneira mais adequada. Uma maneira mais indireta seria
tentar ajudar estabelecimentos, haver o apoio das redes entre profissionais
de cada Estado que estão abordando esse tipo de questão. Tivemos isso nos
Estados Unidos, e essa nova informática está oferecendo, na verdade, novas
maneiras muito úteis com as quais esses grupos podem entrar em rede e
abordar problemas mais adequadamente. Temos vários serviços
implementados. Estamos usando serviços eletrônicos de informações para
aumentar ainda mais esse serviço. Isso está entre as missões que mencionei
para vocês.

A ferramenta fundamental é a Internet. Basicamente, na Internet temos o
"e-mail", o seu uso principal é o "e-mail". Isso não vai mudar tão cedo. O "e-
mail" é uma das nossas ferramentas principais. Vou voltar para isso em
breve para que vocês possam ver mais sobre isso. As listas do correio
eletrônico são também a forma pela qual as mensagens são enviadas não
para um indivíduo, mas para grupos de indivíduos. Depois vou falar sobre
cada um desses itens. As páginas da "Web" certamente são um dos serviços
mais importantes que fazemos. Com relação às páginas da "Web', as 'home
pages", nós ajudamos a dar apoio às sociedades profissionais e hospedamos
os próprios "sites" deles, onde eles podem utilizar essas ferramentas. O que
estamos começando a fazer - e descobrindo como isso pode ser benéfico - é
a utilização da multimidia. Vou voltar a falar sobre isso em breve.

0 "e-mail" é a comunicação de uma pessoa para outra, utilizando o correio
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eletrônico enviado pela Internet. Isso é fundamental para estabelecer uma
rede nacional onde a organização pode promover os objetivos de cada
Assembléia Estadual. Também as listas de correio eletrônico são utilizadas
por via da Internet, mas, ao invés de ser uma mensagem de uma pessoa
para outra, há um servidor, que tem o seu próprio endereço. Para ter acesso
a assuntos como política de saúde, documentos da NCSL ou outras coisas
desse tipo. o servidor pode usar esse banco de dados e redistribuir a
mensagem para todos aqueles que estão na lista. E uma forma muito
poderosa de fazer uma comunicação em nível nacional. Isso pode ser feito
tanto pela distribuição da 'Web ou utilizado como forma de troca de
informação e de discussão em grupo.

Peço desculpas se estiver indo meio rápido. Pode parecer que estou
falando coisas óbvias, mas eu queria ter a certeza de que teríamos uma
base conceitual para conversar. Acredito que os Estados no Brasil possuem
níveis diferentes de informatização. Então, temos os documentos "ori line",
que são armazenados eletronicamente, com acesso possível por via da
Internet. No passado tínhamos vários formatos, como o FTP, o "gopfler". o
"telnet" e outros termos, por meio dos quais os documentos podiam ser
armazenados. Agora temos o www, que é a 'world wide web', e está tudo
ligado com o hipertexto e apoiado à multimídia. E a forma dominante de
publicação em nível eletrônico, e a linguagem primária é o HTML, que
permite um melhor acesso a esses documentos.

O nosso trabalho nos diversos Estados dos Estados Unidos tem
apresentado diferenças nos formatos pelos quais os documentos são
apresentados "on une", criando a possibilidade de algumas dificuldades. O
nosso objetivo é tomar os documentos disponíveis para todos. Havia
discussões sobre sistemas proprietários. o "Folio Views, por exemplo, e
outros formatos, como o "adobe", que complicavam os bancos de dados e
dificultavam a sua divulgação eletrônica. Esses formatos são muito úteis,
mas podem trazer obstáculos ao partilhamento de informações, reduzindo o
acesso. Encorajo vocês a observarem como os documentos são colocados
na Internet e a utilizarem esse formato básico familiar. o HTML, evitando
outros sistemas proprietários. Há um exemplo aqui, da página básica do
nosso "site", que traz os elementos habituais que você vai encontrar, como
as ferramentas de navegação e os "Iinks" do hipertexto. São elementos que
vão permitir que se tenha mais material sobre a informação que vai ser
discutida dentro da "home page" básica.

Ferramentas de busca "on line" são aquelas nas quais o "software" é
catalogado e indexado como documento, tanto em termos de nomes que
podem ocorrer quanto à sua localização relativa. O usuário, então, entra com
as palavras e busca os relacionamentos. Em inglês seria, por exemplo,

Z1
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"belo" junto de "horizonte". E a ferramenta de busca vai buscar todos os
documentos que usam essas palavras. Os nossos serviços on line" têm
esse tipo de ferramenta de busca não somente para os nossos próprios
documentos, como também para documentos colocados pelos legisladores.
Essa é a resposta de como uma organização central pode manter um banco
de dados e documentos. Existem "softwares" que catalogam esses 'sites" e
permitem essas buscas. São ferramentas de busca 'on line'.

Aqui temos uma interface de uma página em que os nossos usuários
podem selecionar Estados diferentes e fazer uma busca, pesquisando toda a
legislação daquele Estado. Se vocês têm interesse, por exemplo, na
legislação relativa à saúde, na parte de doença infantil, poderão colocar
essas palavras isoladamente, escolher o Estado que lhes interessa, e sua
ferramenta de busca vai buscar toda a legislação que contém esses termos,
essas palavras, naquele Estado. Aqui, no exemplo que coloco, aqui na tela,
escolhi as palavras escolas e finanças. Então, vou encontrar a legislação
relacionada a finanças e escolas em todos os Estados. Faz-se isso numa
busca só. Temos isso na nossa "home page", no nosso 'site" para os
legisladores. Uma outra forma de banco de dados e ferramenta de busca são
os diretórios. Nós falamos sobre a construção das redes. Se você quer
contactar um colega que está trabalhando numa questão específica, numa
lei específica, num projeto semelhante ou específico, você quer atingir todos
os Estados, nós temos um banco de dados onde, por exemplo, você busca
um fiscal ou uma pessoa específica envolvida. Você pode selecionar o
Estado que tem isso, onde está essa pessoa e fazer a busca, retomando com
uma lista que fornece endereço, telefone e fax dessas pessoas. Se eles têm
endereço na Internet, você pode acessar a página deles e enviar-lhes a
mensagem. Esse banco de dados permite não apenas contactar indivíduos,
mas também exportar toda a informação de contato que você precisa a partir
do "e-mail. Por exemplo, você pode ter toda a informação de endereços no
"word e enviá-las para outros "e-mails" em nível interestadual. Os sites", as
home pages" têm por chave os dados organizados de forma coerente.

Voltaremos a isso para ver como é mantido, e também ao acesso ao www.
Temos um "site" genérico, como mencionei antes. Temos, como vocês vêem
ali em cima, o endereço www/NCSL. Mas também temos 'home pages' para
pessoas, individualmente. Essa aqui, por exemplo, é uma página nova, que
surgiu agora, que Jim está coordenando e ajudou a fundar. Trata-se da
Sessão Nacional da Tecnologia de Informação Legislativa, que reúne os
gerentes de tecnologia legislativa. Aqui existe uma coleção de documentos
organizados em tomo das necessidades desse tipo de subpopulação ou
desse grupo do Legislativo. Temos isso na nossa própria home page", no
noso site". E o tipo de serviço que poderia ser fornecido aqui também.
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Quanto à multimídia e ao trabalho em grupo ou grupo work". é um outro tipo
de tecnologia de informação, que está começando a ser utUizada, e a sua
chave é a colaboração, as diversas formas de colaboração. Existe o
partilhamento de aplicativos, pode-se trabalhar com mais de um aplicativo
ao mesmo tempo. Pode ser um processador de texto. um programa de
revisão ou uma planilha onde se vêem projeções de orçamento, ou pode ser
uma tábua branca onde se pode fazer "brain storm". Isso pode ser cruzado
entre Estados ou entre escritórios. Outra forma na qual isso pode aparecer
são as videoconferências ou audioconferências, que pressupõem conexões
de alta velocidade por via da Internet. Não são necessariamente importantes
para ter o benefício da colaboração. mas podem existir. E um exemplo onde
se vê uma planilha do "Excel partilhada na tela, no canto do video, junto aos
'sites'. Outro ocorre mais embaixo, em colaboração. Isso é tirado de um
programa chamado "Net Meeting". da "Microsoft". que é livre, de uso
gratuito vamos explorar como fazer uso dessa tecnologia nos próximos
meses. E uma das minhas prioridades, quando voltar a Denver. esse estudo.

Minha prioridade principal é utilizar isso, a apresentação que estou
fazendo, usando "Power Point". Vou estar apresentando para os legisladores,
através desse aplicativo. bem como através da Internet, ou combinado com
telefone, para fazer o áudio. Talvez este seja muito lento. Posso apresentar
através dessa distância toda. Esse grupo acaba com o problema da
geografia, tende a eliminar os problemas que ela cria, contanto que as
localizações tenham acesso à rede comum da Internet. A missão é estender
o serviço da organização através da tecnologia da informação. Todos os
meus "slides" estão disponíveis lá fora. Os tradutores podem ajudá-los com
algumas palavras.

Utilizam-se, com todas as técnicas que mencionei, as formas "on une",
como fazer para receber diretamente aquilo. Podemos utilizar, mas fazemos
com que essa ferramenta fique disponível para o legislador. Podemos
oferecer um serviço a uma demanda muito maior do que só para uma
pessoa individualmente. Nos seminários, as agendas são colocadas, os
anais do que está acontecendo. Isso pode ser partilhado. As listas de correio
eletrônico, tanto as pessoais, para coordenar, como as particulares, fazem
anúncios e desenvolvem discussão. Como também mencionei, o uso do
'software" colaborativo de audioconferência e vídeo pode suplementar as
reuniões face a face, utilizando reuniões virtuais, onde os participantes não
precisam estar onde elas estejam acontecendo. Todas as nossas
publicações estão sendo produzidas e tornadas acessíveis a um município,
de forma que ferramentas de busca usam o acesso imediato, e a impressão
e distribuição podem ser feitas via Internet. automaticamente. Simplesmente
assina-se na lista de correio e recebe-se a mensagem que traz essas



800
informações. Não é preciso esperar. Em nível de consultoria. temos o "e-
mail" para fazer esses arranjos. Isso melhora a velocidade das agendas,
também reuniões de segmentos, onde pensamos em utilizar o "groupware"
de multimidia, onde viajamos pela primeira vez, para fazer contato inicial,
mas, posteriormente, podemos ou não fazer a viagem pelo custo. Agora nós
podemos ter uma presença muito mais constante de uma determinada
equipe do que dispúnhamos no passado. Essa expectativa, estaremos
desenvolvendo nos próximos meses. Por meio do "e-mail", pode-se
transmitir alguma informação nova que esteja surgindo. De repente. é
necessário fazer um contato para dizer hoje é assim. Esse tipo de presença
para os Estados no sistema federal pode ser feito através da lista do correio
eletrônico, onde notifica-se rotineiramente os detalhes maiores da Internet,
mas não o que está acontecendo em nível federal. Mais uma vez, podemos
fazer uma apresentação virtual sobre a legislação federal utilizando a
conferência de multimidia. As listas de correio eletrônico são extremamente
úteis para profissionais como grupos de andamento, onde as discussões
diárias de seu trabalho podem ser partilhadas com uma tecnologia mais
barata, o "e-mail".

Agora, vamos chegar à parte média da nossa exposição e mostrar como
implementar esse serviço.

O que é necessário para isso? Uma das primeiras coisas que aprendemos,
e em alguns casos aprendemos da maneira mais difícil, é que temos de ir lá,
entrar na NCSL, e fazer com que os serviços que se quer oferecer não vão
além da capacidade técnica dos constituintes. Para que o "e-mail"seja uma
ferramenta útil na organização nacional do serviço de legisladores, os
Estados têm de possui-lo na Internet. São coisas que têm de estar
disponíveis no seu "desktop". Se isso não fosse verdade, a tecnologia não
seria tão eficaz. Parece que a metade dos gabinetes da Assembléia tem "e-
mail" para os funcionários. Nos Estados Unidos, a situação é mais ou menos
semelhante.

Trazer o "e-mail" para o desktop". para a mesa de cada um que trabalha e
precisa de informação, essa é a primeira prioridade, ou seja, não é algo que
custa caro, de maneira genérica. E a manutenção não é muito cara. Isso está
ali, no desenvolvimento interno. E você pode alcançar muito se conseguir
ampliar a sua atividade usando 'e-mail" direto com as pessoas e há,
também, uma lista de mensagens que ele pode passar.

E fácil para uma organização centrar, ampliar e apontar um grupo de
discussão com e-maiI", porque você ganha mais, tem um custo muito mais
baixo e trabalha de maneira muito mais eficaz. O que vocês precisam para
esse serviço? Acesso à Internet e no seu "desktop" o 'www".

Nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas recorria à biblioteca. Para
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isso, tinham de descer a escada, entrar lá, pedir a um especialista para
entrar na Internet. Eram necessárias muitas coisas. Quando esse acesso foi
levado para os escritórios das pessoas é que isso se tornou realidade. Quem
tem acesso para a .equipe, para os funcionários? Uma porcentagem ainda
menor.

O nosso interesse em nível nacional é ajudá-los a usar e a receber essa
ín.. i'iiacão. O uso da Internet é relativamente fácil. Hoje, a coisa está muito
ma^j fácil.

O uso da "web" é muito fácil. Como mencionei anteriormente, a interface
gráfica é relativamente fácil. Não é como os antigos serviços "on line", para
os quais era necessário um treinamento específico para usar as ferramentas.
A medida que você alcança isso. a organização de serviço nacional estará
em posição de ajudá-lo e eles se esforçarão muito para fornecer o serviço
'on line', para uso e benefício seu e de sua equipe. Vai depender do seu
desenvolvimento interno, de suas capacidades.

Finalmente, as conferências com grupos que reúnem muita gente. Alguém
aqui está usando grupo multimídia ou já o experimentaram de alguma
forma? Por favor, levante a mão. Isso é o que o representante falou aqui. E
para onde as ferramentas vão. E a convergência da televisão, ou seja. a
convergência da multimidia para a Internet. É aqui que substancialmente
funciona. Esperamos resultados. Fundamentalmente, eu voltaria ao 'e-mail'.
que é a primeira coisa que tem de estar funcionando, depois trazendo o
acesso à Internet ou à "web' ou à "www.

Nesse momento, a multimídia vai levá-los a um trabalho que será muito
mais útil, e para o qual vocês estarão preparados. Esse é o seu lado. Do lado
da organização nacional, eles também precisam de 'e-mail" para a lista de
correio, também precisam de acesso a um servidor que vai gerenciar essa
redistribuição da entrada na lista de correio e enviar tudo para os outros
membros. Para documentos "on line" e "websites", a organização nacional
vai ter de ser capaz de preparar e converter documentos para que vocês
tenham acesso a eles. Eles precisam ter uma equipe gerencial para manter
aquela "website". Mencionei anteriormente que a chave para a."website" é a
organização adequada. Não é uma tarefa fácil manter um "site" na Internet.
Existe uma grande gama de servidores da Internet. de ferramentas de busca,
de métodos para colocar documentos no servidor, servidor de bancos de
dados. A lista de acesso da organização central é muito grande. Manter um
"site" na Internet não é fácil. Como já mencionei, comparo lista de correio e
troca de correio eletrônico. Para os grupos multimídia, há uma série de
exigências, principalmente servidores adicionais, assim como "hardware" e
"software", nas mãos da organização nacional. A questão-chave não é
apenas "software' ou 'hardware". é a manutenção também. Essa é a
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diferença entre o serviço bem sucedido, que a organização nacional
apresenta a você, e o serviço que é falho. E isso demanda uma equipe
interna. treinamento de suporte em aspectos como preparar documentos 'on
line" e entender como fazer uma lista de correio para uma discussão de
grupo de trabalho, compreender o desenvolvimento de bancos de dados "on
line". E uma coisa muito complexa, que exige muito aprendizado para
manter esses serviços dentro da organização para vocês em nível estadual.
Vocês precisam manter atualizados os materiais no "site" da Internet e
também no "design". Vocês precisam alcançar todos os membros para que
estejam lá. E eles têm de ampará-los no uso daquela tecnologia. Eles vão ter
de tomar decisões, vão ter de fazer isso sozinhos ou contratar alguém para
vocês. Eles estarão disponíveis para vocês no contrato. Vocês vão ter um
início rápido, podem confiar na infra-estrutura do contratante, ele vai
fornecer apoio técnico e permitir que a organização nacional concentre-se no
serviço, não apenas na tecnologia. Novamente, esse foco está no 'design"
dos serviços, como chegar até lá, como ajudar vocês a conhecê-los, a tirar
vantagem dos serviços e como, internamente, preparar materiais para isso.
Se vocês estão procurando por serviços de "hosting", muitas dessas coisas
se aplicam não apenas à organização nacional, mas a vocês, se ainda não
tiverem tomado decisões sozinhos sobre os serviços "on me" para os
constituintes, muitas dessas coisas se aplicam

Se vocês forem procurar serviços de "host" e alguém já fez esse
comentário, não apenas na organização nacional, mas se vocês ainda não
tomaram decisões sozinhos sobre serviços "on line", então muitas dessas
coisas se aplicam. Se forem ter um "site' na Internet, significa que,
provavelmente, vão precisar de uma rede local instalada, uma equipe de
especialistas em computadores, trabalhando para vocês. Vão precisar de
uma conexão em tempo integral na Internet, de alta velocidade. Se tudo isso
já estiver ocorrendo. então ter um "site" da Internet é uma extensão bem
razoável de sua capacidade. O que precisam se tiverem um desses
componentes é fazer uma conexão com a Internet, com proteção, e vão
precisar de um servidor, algum tipo de "software" para correio eletrônico,
assim como servidor para navegar na Internet e servidores adicionais para
tecnologias mais complexas, como, por exemplo, multimídia e outros tipos
de "software".

Darei rapidamente algumas referências, se vocês estiverem interessados
em servidores, mas, se ainda não pesquisaram, servidores de "web",
Windows NT, que tem o seu próprio, e agora outros também, fornecedores
para serviços de correio, que são vários. O "Unix" é a plataforma mais
comum da Internet. Aqui tem uma lista de recursos do sistema operacional,
servidor da "web", servidor de correio eletrônico, tudo isso é grátis. Peguei
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isso numa publicação recente, identificando software" grátis. que é muito
útil. Necessariamente, não precisa custar muito, mas tem outro nível em
termos de suporte, a equipe, e é isso que é um comprometimento
considerável para que esses serviços todos possam ser instalados e usados.

Vou falar sobre o material que vocês podem receber. ou que temos ai, no
nosso site" da Internet. Acho que essa é uma visão geral do que estamos
falando das capacidades que são necessárias para termos esses serviços
nos Estados legisladores.

Volto a palavra ao Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Se o senhor precisar. darei mais 5 minutos.
• Sr. Doug Sacarto - Gostaria de dar esse tempo para perguntas e

respostas no final.
Palavras do Sr. Jim Greenwalt

O Sr. Presidente - Com a palavra. o Sr. Jim Greenwalt. Diretor de
Sistemas de Informação do Senado de Minnesota. EUA, que disporá de até
40 minutos para sua exposição.

O Sr. Jim Greenwalt - Não tenho nenhuma apresentação em slide". As
luzes podem ser acesas.

Estou grato pela oportunidade de estar aqui com vocês esta semana.
Tenho gostado muito do Brasil, especialmente porque é verão e, quando eu
chegar em casa, será inverno. Em Minnesota, o inverno é um pouco
diferente do inverno no Brasil. Agora, a temperatura lá é, em média, 12°C; é
uma temperatura alta para a época. Dentro de dois meses e meio, a nossa
média de temperatura será -10°C, ocasião em que haverá muita neve.
Então, esse tempo quente é muito agradável para mim.

Gostaria de agradecer ao Presidente da Mesa pela oportunidade que tive.
Tenho um presente do Estado de Minnesota para o Presidente: uma caixa
com algumas coisas típicas, famosas de Minnesota, similares ao artesanato
da região onde morei, no norte de Minnesota. Gostaria que o senhor a
recebesse e colocasse no seu escritório de trabalho.

O Sr. Presidente - Esta Casa também tem alguns presentes para vocês.
Gostaria de entregá-los agora.

O Sr. Jim Greenwalt - Tentarei manter a minha apresentação o mais curta
possível, porque gosto mais do diálogo com os participantes da conferência.
Acho que todo mundo pode ganhar muito mais com isso do que se eu sentar
aqui e ficar falando durante meia hora para vocês.

Foi um pouco assustador quando me falaram que eu estava vindo como
especialista americano. Acho que isso está relacionado com a quantidade de
tempo que tenho estado no Legislativo. Trabalhei por mais de 25 anos no
Senado de Minnesota. Então, acho que o que trago para vocês é mais um
sentimento da nossa instituição.
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Nos Estados Unidos, os legisladores são muito fortes, especialmente os

legisladores estaduais. Temos uma tendência de querer sentir que o governo
está mais descentralizado. Isso dá força aos legisladores estaduais. Por
causa disso, então, o legislador parece estar crescendo mais a cada ano, e a
tecnologia parece ser a ferramenta que está permitindo fazer muito do que
não fazíamos antes, especialmente fornecendo o que ainda chamaríamos de
democratização do nosso governo, que é permitir o acesso público a mais
informações do governo, permitindo que o público tenha capacidade de
participar desse processo democrático do país.

Alguém mencionou hoje a idéia do que eventualmente a tecnologia pode
fazer para o processo democrático. Acabei de chegar de uma conferência
em que mencionei que não vai demorar muito para estarmos não só
fornecendo informações para os usuários, como também recebendo-as dos
usuários. Isso já está ocorrendo. Possivelmente, nos Estados Unidos, algum
dia, o pessoal vai sentar em casa e. pela Internet ou alguma coisa como a
Internet, vai apertar um botão para votar no Presidente. Uma coisa muito
difícil de acreditar que seja verdade, mas não sabemos ainda o que vai
acontecer no futuro. Nossa cultura está constantemente mudando. Estamos
evoluindo muito rápido.

Não sei se alguém aqui é um fã de "Star Trek", "Jornada nas Estrelas". Eu
sou fã, adoro "Star Trek", o Capitão Pickar, tão novo, da nova geração, e o
Capitão Kirk, da antiga. Mas quero entrar no "holodeck" do Capitão Pickar,
da "Jornada nas Estrelas" da nova geração. Aqueles que conhecem vão
entender o que estou querendo dizer. E uma sala do futuro, onde você
escolhe o que quer fazer, e tudo é feito por hologramas. Você escolhe um
século, um tempo ou um local. Enquanto você está na nave Enterpnse, você
pode tirar suas férias. Tudo que você precisa fazer é digitar ali o que você
quer, e você acaba tendo exatamente aquele cenário. Parece uma coisa
muito futurista, mas não é, não.

Quando o Jomada nas Estrelas" apareceu, em 1965, eles já tinham
projetado o ônibus espacial de hoje. Quer dizer, são coisas que já temos
hoje, que já foram construídas. Por isso o primeiro ônibus espacial foi
chamado Enterprise, por causa do "Jornada nas Estrelas". Um dia vai
acontecer tudo que acontecia lá. Falo isso porque, se o homem consegue
pensar, ele consegue fazer. As pessoas que já tiveram idéias do tipo apertar
um botão e ter informações imediatamente podem ver que isso já está
acontecendo. Essa idéia de falar numa caixinha e fazer com que seja ouvido
por outras pessoas veio daqueles que tinham idéias muito futuristas, muito
malucas. Mas é interessante como o futuro chegou rápido, e todas essas
coisas já existem.

Hoje, quando falamos sobre idéias, temos que observá-las da maneira
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mais estratégica, principalmente no que diz respeito aos técnicos, àquelas
pessoas que operam departamentos de computador. Esses sempre têm que
ver a coisa do ponto de vista estratégico, não o que estão fazendo hoje ou
amanhã, mas o que vão fazer ano que vem, daqui a dois, três, cinco anos, e
o desenvolvimento da nossa tecnologia para um sistema de processo
democrático.

E uma coisa que tem que ser baseada no que esse sistema fará para o
público daqui a cinco ou dez anos, e não simplesmente aquilo que pudermos
conseguir para o ano seguinte. Pediram-me para falar sobre vários tópicos
diferentes e de como a tecnologia é usada em nível de Legislativos
Estaduais nos Estados Unidos, a função de suas Assembléias Estaduais.
bem como algumas semelhanças e diferenças, a tecnologia de informação
que dá apoio a essas funções no Legislativo e um pouco também sobre a
interatividade entre os Estados, algo que já foi mencionado aqui, na
apresentação anterior.

Vou mencioná-las rapidamente e depois espero que tenhamos
oportunidade de discutir essas idéias. Em primeiro lugar, quero parabenizá-
los por este congresso. Acabei de chegar, na semana passada, de um
congresso nos Estados Unidos, da Associação Nacional de Tecnologia de
Informação Legislativa, com o qual tenho trabalhado nos últimos oito ou
nove anos. Observei que é muito importante operar o departamento de
tecnologia num Estado e ser capaz de falar de forma regular com pessoas de
outros Estados, aprendendo com o que elas já fizeram. Já cometo erros
bastantes desse jeito. Gostaria de aprender formas de não cometer erros.
Converso com as pessoas sobre os erros que cometeram e, assim, sou
capaz de evitá-los. E como se fosse uma forma de sabedoria: aprender com
os erros dos outros. Isso me auxilia muito. No trabalho que tenho
desenvolvido até hoje. é algo importante. E numa organização como esta,
que permite que nos encontremos regularmente para discutir o que estamos
fazendo e ver o que temos em comum, que podemos trabalhar em função
dessas metas comuns.

Também é muito importante, em grupos como esse, fazer a rede, o
"network", com outras pessoas. Já encontrei pessoas em 50 Estados
americanos, no México e em províncias canadenses para discutir essas
questões. Isso tem sido extremamente útil para mim. Tenho dito a essas
pessoas que vêm aos nossos congressos e quero repetir: vocês devem sair
daqui com, pelo menos, um contato que possa ajudá-los no futuro, ou com
um conceito de algo que vocês gostariam de fazer e que irá ajudá-los em
seu trabalho, a partir deste congresso. Esperamos que haja um terceiro. um
quarto e um quinto congressos. A medida que vocês comparecerem, farão
muitos amigos e contatos e aprenderão muito sobre como realizar melhor
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suas metas.

E muito interessante observar que aquilo que ouvi aqui hoje não é
diferente do que ouvi há uma semana e meia, em outro congresso do qual
participei. As questões são muito semelhantes, e os legisladores estão em
um local muito singular. Existem 50 Estados nos Estados Unidos, mas aqui
são 26, mais o Distrito Federal, pelo que ouvi. Os problemas, no entanto, são
semelhantes no momento de se obter e manter informação qualificada. São
necessárias pessoas qualificadas para trabalhar, e isso tem sido um
problema. Aconteceu assim também no Canadá, que tinha um "tumover' de
seus funcionários de 90%, que é um nível muito elevado. Não foi tão ruim
assim para nós, mas manter técnicos por perto é importante.

Não sei se vocês têm problemas com o ano 2000, referentes a questões
técnicas de seus computadores. A maior parte dos computadores e dos
programas de "software" precisa ser mudada por causa disso, para poder
funcionar. Do contrário, eles irão simplesmente parar de funcionar. Isso está
consumindo muitos recursos no Estado de Minnesota e nos atrapalhando a
fazer outras coisas. Mas é um problema comum para quase todo mundo. A
solução é manter-se atualizado em tecnologia.

Alguém mencionou o fato de que o Brasil usa tecnologia americana. Não
pensei nisso. E muito bonito aqui. Talvez seja esta a Casa mais tecnológica
que eu já vi. Não vi, nos Estados Unidos, nenhuma outra Casa com esse
nível de tecnologia, com uma cobertura televisiva e eletrônica tão boa, com
apresentação tão boa, ou um sistema de microfones tão bom quanto este
aqui. E excelente, e estou extremamente impressionado. São idéias que eu
espero levar para o meu Estado para solicitar que façam um pouco disso
para nós. E algo que ainda não foi feito lá.

Manter-se atualizado com a tecnologia é muito difícil. Alguém já me falou
que estava instalando um MMX 200, Pentium, o mesmo que estamos
instalando lá agora. Farei isso quando voltar. Nos próximos dias, ninguém
me telefonará para resolver isso. Mas, na semana passada, encontrei
pessoas da Intel - muitos de vocês inclusive usam o PC que tem o "chip" da
Intel - e, quando falei que estávamos passando para 200MHz, com todas as
suas vantagens, apresentaram-me uma lista mostrando o quão
desatualizado eu já estava. O equipamento que nem instalei já está
ultrapassado. E assustador saber que é impossível instalar o equipamento
mais recente. A desatualização é tão rápida que o que instalamos hoje já
está desatualizado amanhã e, se instalamos de novo amanhã, já estaremos
novamente ultrapassados. E um problema com que todos convivemos. Em
determinado momento, temos que tomar uma decisão e esperar que o nosso
equipamento atenda às nossas necessidades, pelo menos por alguns anos.
Em nosso congresso, na semana passada, disseram-me que muitos Estados
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esperam a troca de seus equipamentos a cada três anos. Novos
computadores e microcomputadores devem ser comprados e instalados a
cada três anos. E um investimento imenso, mas é o necessário para manter
uma infra-estrutura atualizada. Nós utilizamos o cabo coaxial, ou o cabo de
cobre, ou a Internet, ou a fibra ótica, ou chaveamentos. Estamos em um
processo. no nosso Estado, de criar uma Internet rápida. Já me disseram que
a velocidade de 100M13 está desatualizada. Em um dos congressos mais
recentes, demonstraram a velocidade giga na Internet. Não sei o que fazer
com ela, mas isso demonstra que é muito difícil manter-se atualizado com a
infra-estrutura tecnológica. A Internet já está na mente de todos nós e está
sendo discutida no mundo todo: como é o "software"? Como possibilitar o
acesso dos nossos constituintes? Parece que a Internet e o BilI Gates estão
tentando dominar o mundo. Espero que possamos ter alguma forma de
controlar isso, e, assim. o BilI Gates não vai manter o controle do nosso
mundo. Os legisladores americanos têm utilizado tecnologia avançada,
talvez por 20 anos. Antes estávamos muito dependentes do ramo Executivo.
A maior parte dos legisladores trabalhava em tempo parcial, vindo ao
escritório quatro ou cinco meses a cada dois anos, e, quando saíam, o ramo
Executivo, a burocracia Executiva, conduzia o Estado. Desde o início dos
anos 70, o ramo Executivo está tentando assumir mais autoridade e está
sendo mais vigiado pelo Legislativo, que está se tornando um igual com
relação ao Executivo.

As funções dos legisladores estaduais ou Deputados Estaduais são
semelhantes aos desta Casa. Temos toda a autoridade estadual que não é
especificamente dada na Constituição Americana. A décima emenda
estadual diz: "se não estiver especificado em nível federal, o poder é
estadual". Essa é uma questão tratada já há 200 anos. Nos Estados Unidos,
o direito estadual é muito importante. De fato, essa foi a razão principal da
guerra civil americana, que aconteceu há 120 anos. Os Estados queriam
manter seu controle local e não se submeter ao controle central. O controle
das taxas. dos impostos, das ruas, das estradas, da saúde, dos recursos
naturais, do ambiente e do desenvolvimento econômico passou a ser função
do Estado. São questões semelhantes às abordadas aqui. Nossos Estados
são semelhantes no tamanho e nas atividades executadas. Existem Estados
grandes. médios e pequenos. O Minnesota é mediano. Temos 200
Deputados, em tomo de 600 funcionários e 40 pessoas na área de tecnologia
de computadores. A Califórnia é a sétima economia do mundo e gostaria de
ser uma nação independente, mas ainda não permitimos isso.

Eles têm um conjunto de uns 2 mil funcionários, o pessoal de computador
atinge o número de 350. e têm também legisladores profissionais em tempo
integral, ao contrário de Minnesota, onde os legisladores são cidadãos, ou
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seja, a Califórnia é bastante avançada se comparada a Minnesota. Há
Estados pequenos, como New Hampshire, que tem 400 representantes, ou
seja, 400 pessoas numa sala, talvez 113 desta - há 15 ou 18 anos eles
começaram a utilizar a eletrônica -, cada um representando em tomo de mil
pessoas. (- Falha na gravação).

Isso corresponde, mais ou menos, a 500 casas, então, eles são eleitos a
partir de grupos pequenos, populações pequenas, mas é muito democrático.

Algumas das funções que são trazidas pela tecnologia de informação às
Assembléias: fazemos os projetos e as emendas, nossos calendários e
nossas agendas, os diários, jornais, anais, o estado de cada projeto, os
orçamentos, o rastreamento fiscal e dos orçamentos. Depois que passou
para o ramo Executivo, também automação de escritórios, planilhas,
processador de texto, horário pessoal, o 'e-mail", que é um aplicativo muito
importante, pesquisas e levantamentos, também o rastreamento dos
constituintes, pois muitas pessoas gostam de saber o que está acontecendo
com os seus constituintes, o que eles estão solicitando, o que eles pedem.
Telefonam para nós, e rastreamos nos computadores, mantendo essa
informação disponível para eles, com um programa específico que nós
mesmos escrevemos, mas vocês podem adquirir programas que fazem isso.

Também a maior parte da publicação é eletrônica. O que antes era feito
com lápis e caneta, máquina de escrever ou "off-set" agora é feito com
computador, em publicação eletrônica. Acabamos de publicar o nosso jornal,
que antes era publicado em nível comercial e era muito caro. Agora nós
mesmos fazemos a impressão. Nos primeiros anos economizamos
US$950.000,00, ou seja, uma grande economia, fazendo uso dessa
tecnologia. Quanto à televisão e à multimídia, as pessoas freqüentemente
não acham que é uma tecnologia, mas é uma tecnologia muito importante
para fins de conferência. Como mencionamos há pouco, somos capazes de
conversar com os constituintes. Por exemplo, num distrito distante de nossa
Capital pode haver facilidade de videoconferência, então, podemos reunir as
pessoas naquele salão e ter a nossa comissão ali, fazer uma reunião com
eles, uma videorreunião com o público, mesmo à distância de centenas ou
milhares de quilômetros. Isso é muito apreciado pelo público. Ainda podemos
ter videoconferências colaborativas, que permitem que nós e uma, duas ou
três pessoas façamos trabalho pelo computador, mesmo estando distantes
um do outro, e, talvez, estudar, discutir um documento, por exemplo. É
extremamente útil, e a automação da Câmara é algo muito importante.

Foi mencionado aqui que vários membros receberam 'laptops"; isso está
se tomando muito comum nos Estados Unidos. Temos 20 Câmaras agora
que têm computadores, o que permite que as pessoas vejam os projetos, as
emendas, o que estiver acontecendo, pelo computador. de forma que não
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haja muito papel nas suas mesas. Acho que é uma idéia excelente. Ainda
não fizemos isso no Senado de Minnesota, mas a idéia de nos livrarmos do
papel e de o substituirmos pelo computador é difícil, porque ainda estamos
numa cultura em que é costume a pessoa querer pegar no papel, ela quer
escrever no papei, quer levar esse papel para mostrar a outra pessoa, quer
discutir, então. é difícil nos movermos nessa direção. Mas acredito que à
medida que a cultura muda, à medida que legisladores mais jovens e
Deputados mais novos, que utilizaram computadores quando estudantes,
chegarem, eles estarão mais acostumados a isso e vão utilizá-los. Mas me
preocupo com o que acontece em alguns Estados, os quais permitem que
somente os trabalhos da Câmara sejam vistos no computador. Existem
outros que permitem acesso livre por via cia Internet.

Sei que a idéia de um lobby é algo a ser discutido. Temos muitos lobistas
nos Estados Unidos, mas quando estamos em sessão eles não têm acesso à
Câmara. Eles assistem pela televisão e podem entrar em contato com o
parlamentar através do "e-mail", dizendo como ele deve votar. Na hora da
sessão escutamos aqueles barulhinhos dos computadores. Temos um lobista
virtual em cada mesa. Isso é bom ou ruim? Depende dos parlamentares, não
decidimos isso. Mas é o tipo de coisa que surge com a tecnologia, e temos
que ver como vai afetar o processo legislativo. Temos tido muito cuidado em
garantir que a tecnologia vá ao encontro do processo legislativo, de forma a
não mudá-lo. Não queremos mudar o processo, porque há uma razão pela
qual ele foi construído. Em um dos "slides", mostrei a tecnologia e as
seguintes palavras: mais, mais, mais e mais rápido, mais rápido, mais
rápido. Passei outro "slide' com as palavras melhor, melhor. melhor e depois
uma interrogação. E o fato de ter mais rápido e melhor é melhor?
Empregamos o que for melhor para o nosso processo e não só apenas a
tecnologia pela tecnologia em si.

Sobre os tipos de sistema que usamos. eles são semelhantes aos usados
aqui. Usamos os sistemas "legacy mainframe" da IBM, semelhante aos que
vocês têm aqui. Temos as redes Novel. Unix. NT. E as comunicações são de
10M13, 100MB. Utilizamos fibra ótica, utilizamos cabeamentos.. micros PCs,
talvez na maior parte dos computadores. Os aplicativos são muito
semelhantes ao que temos aqui: Windows. Windows NT, Word. Word
Perfect. São muito semelhantes ao que vocês têm aqui. Sistemas
operacionais, Windows 95. Unix, OS-2. Em Minnesota é muito típico.
Estamos mudando e passando para uma rede mais rápida, mas na maior
parte dos Estados Unidos é semelhante ao que temos visto aqui. Temos
muita interatividade entre os Estados nos Estados Unidos. Provavelmente,
30% da comunicação é feita através de "e-mail", pela Internet. Gastamos
muito tempo nos comunicando com pessoas de outros Estados através do
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'e-mail" e achamos esse modo mais eficaz e mais rápido do que o correio ou
o telefone. Muitos dos meus "e-maus" são feitos com outros Estados.
Fazemos muitas pequisas com Deputados de outros Estados. E por que
queremos essa informação toda? Talvez estejamos lidando com uma
questão que já foi resolvida em outro Estado. Os funcionários, então, entram
na Internet e utilizam essa informação para a pesquisa. Não tenho problema
em plagiar o que os outros Estados fazem. Utilizo as idéias deles para criar
parte do meu trabalho. Se não for necessário, não vou ser original, utilizo no
meu trabalho o que os outros Estados já fizeram. Em Minnesota, no
Legislativo, praticamente todos os funcionários têm acesso ao computador.

- Palestra interrompida por falta de som.
É tudo que quero falar sobre o que estamos fazendo e sobre como

fazemos comércio. Quero mencionar que, no comércio dos Estados Unidos,
os problemas também são muito semelhantes, assim como técnicos ou
administradores ou escritórios técnicos ou legisladores são semelhantes.
Apenas a forma como vamos abordar a solução desses problemas é
diferente. Em 25 anos já tive várias opiniões e sugestões sobre como isso
deve ser feito, mas, de fato, algumas delas mantenho só comigo, e fazemos
aquilo que é solicitado de nós. Muito obrigado.

Debates
O Sr. Presidente - Daremos inicio, agora, à fase de debates, que

transcorrerá num prazo máximo de 40 minutos. A Presidência informa ao
Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos palestrantes.
As perguntas poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que
possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do
microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensadas as
formalidades e as saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3
minutos para sua intervenção. Estão abertos os nossos debates.

Pergunta do Sr. Júlio Sanzol, da Assembléia Legislativa do Ceará, ao Sr.
Doug Sacarto: como é financiada a National Conference of States
Legislature - NCSL?

O Sr. Doug Sacarto - A NCSL tem três principais fontes de financiamento.
A básica, eu diria, são os nossos serviços. Eles são uma apropriação. Cada
legislador faz para a NCSL de dois em dois anos. Esse preço vem numa
parte básica para cada Estado e para a população. Então, quando são
prestados maiores serviços, eles gastam um pouco mais, ou seja, essa taxa
para a NCSL vem de cada Estado, dependendo de seu tamanho e sua
renda. O Estado paga por isso.

Também temos financiamento vindo de vendas. Vendemos livros. Todas
as nossas publicações são doadas para os membros e os legisladores.
Vendemos muitas de nossas publicações para aqueles interessados na
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política pública americana. Temos taxas de registro e uma feira muito
grande, como esse pequeno "stand' que vocês têm aqui fora, o que
representa uma fonte de renda importante para a nossa instituição. Temos
financiamento vindo disso. A terceira fonte de dinheiro vem do Governo, de
agências para fazermos relatórios especiais, informações, e de fundações
não lucrativas interessadas em áreas particulares da política ou no processo
legislativo. Essas são as principais fontes.

O Sr. Presidente - Pergunta de Luzenor de Oliveira, Coordenador de
Comunicação Social da Assembléia Legislativa do Ceará, para Doug
Sacarto. O senhor deu ênfase ao uso do "e-mail". Quais são as cobranças e
sugestões feitas com mais freqüência aos Deputados americanos? Quais são
as reações desses Deputados às cobranças de eleitores?

O Sr. Doug Sacarto - Provavelmente vou passar essa pergunta para o Jim.
Esta questão se relaciona mais ã interação do público com o corpo
legislativo. A minha apresentação estava lidando mais com a interação entre
equipes de legisladores, e os legisladores enquanto comunidade de
fazedores de política, e não muito com o público e seus representantes e
esse tipo de processo representativo. Em nível nacional, isso tem sido lento
em alguns Estados. O público tem acesso direto, por "e-mail". aos membros
do Congresso e das Assembléias, e, em muitos casos, até às equipes de
Deputados. Em outros casos não há uma maneira de se saber o "e-mail"
desse pessoal. Já vi e já observei, especialmente em nível local, como a
interação direta com os membros ocorre. Vou dizer a vocês apenas que,
enquanto podemos falar de ambos os lados sobre o acesso direto aos
membros da Assembléia. do Senado e do Congresso, é uma coisa difícil de
ser lucrativa ou viável. E por isso que temos tantos debates e não
publicamos diretamente os endereços de todo o pessoal. Mesmo assim,
lentamente os legisladores estão se tomando disponíveis para o público em
geral. Vou passar a palavra para o Jim, já que ele está lidando com isso
mais diretamente.

O Sr. Jim Greenwalt - O "e-mail" tomou-se, na verdade, tecnologia
emergente para a cidadania americana. Está se tomando quase de graça
para todos que têm uma linha telefônica e um computador em casa. Dei um
"e-mail" para cada um dos meus três filhos, e cada um tem um endereço
para se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Cada vez mais isso está
ocorrendo. Como isso afeta o legislador? Não está afetando muito, ainda,
mas antecipamos que nos próximos dois ou três anos ficará muito
importante. Achávamos que em 1996 as eleições presidenciais seriam
eletrônicas, mas não o foram. Agora os sinais são de que a coisa vai
aumentar. Todos os Deputados que estão na "Web" podem acompanhar
processos eleitorais. Eles prestam muita atenção ao "e-mail", assim como
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prestam atenção à mensagem que vem pelo correio convencional.

Se for um grande número de mensagens, não ocorrerá o que ocorre com
aquelas cartas escritas individualmente. Eles prestam mais atenção àqueles
eleitores que escrevem as cartas manualmente, mas a mesma coisa é
verdade para o correio eletrônico. Atualmente. acho que a coisa ocorre de
maneira mais forte. O correio eletrônico tem mais força, porque as pessoas
que o usam - conforme vimos através de dados demográficos - são aquelas
que têm acesso a computador. E a demografia mostra que 98% das pessoas
que usam o correio eletrônico e a Internet votam regularmente. Então, é
claro que os legisladores têm que prestar atenção nesses eleitores e se
preocupar também com as questões que são abordadas através de "e-mail"
e outras coisas mais. Mas vocês vão perceber que à medida que a infra-
estrutura do país permita que isso ocorra, cada vez mais pessoas vão usar o
correio eletrônico, e vamos voltar ao "Jornada nas Estrelas". Quando isso
ficar disponível, as pessoas vão usar, com certeza.

O Sr. Presidente - A próxima pergunta é de Jocelino, da Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro, para o Sr. Jim Greenwalt: "Houve alguma
preocupação com a padronização dos sistemas de processamento legislativo
nos três níveis: municipal, estadual e federal?"

O Sr. Jim Greenwalt - Houve muita preocupação com essa padronização
em todos os níveis do Governo, é claro. Mesmo os legisladores de
Minnesota, que estão tendo um processo bicameral, querem ter certeza de
que o Senado e a Assembléia tenham um sistema similar, para que
possamos nos comunicar. Mas sabemos que o grande problema do país,
tanto em nível federal quanto estadual e municipal, é que não há uma
estrutura em comum. Eles podem comprar o que quiserem, instalar o
"software" que quiserem e construir o banco de dados como quiserem, mas
isso criou grandes problemas com relação ao compartilhamento de dados.
Esse fato já ocorreu também com computadores.

Se formos capazes de começar esse processo novamente, as pessoas
terão necessidade dessa padronização em todos os níveis, e vamos começar
a procurar mais padrões. Não significa que vamos comprar o mesmo
computador ou usar o mesmo "Software", mas que, quando observamos
aquele "software" ou aquele banco de dados em particular, possamos
construir o processo de maneira que compartilhemos informações, mesmo
usando produtos diferentes. Hoje estamos tentando compartilhar a
informação, e, em alguns casos, isso tem sido impossível. Temos. então,
que gastar mais tempo e dinheiro convertendo esses dados para formatos
que possam ser compartilhados pelos vários níveis. Temos percebido que o
compartilhamento desses dados é essencial em alguns dos trabalhos que
fazemos, especialmente com relação ao novo federalismo - como é
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chamado nos Estados Unidos -. onde a maior parte do poder, da autoridade,
da responsabilidade, que estava em nível federal passou para o nível
estadual e agora se movimenta para o nível municipal. Realmente.
precisamos muito desse compartilhamento de informações, e, infelizmente,
não tem sido fácil fazer isso por causa da falta de padronização. Se vocês
estiverem no inicio ou no meio desse processo. poderão estudar mais essa
questão da padronização, porque talvez existam organizações, como essa
aqui. que pode consegui-Ia para vocês. Sei que os Deputados e os
legisladores são muito importantes. mas já descobri que a equipe de trabalho
precisa criar e apresentar esses padrões. Não é uma coisa de cima para
baixo. Vocês, da equipe técnica, estão fornecendo os padrões e tendo
aprovação do legislador. Então, vocês têm que explicar por que isso é tão
necessário. E uma coisa difícil de se fazer. mas é essencial.

O Sr. Presidente - Pergunta de Pedro Paulo. da Assembléia Legislativa de
Minas, para o Sr. Jim Greenwalt: "Além dos encontros da NCSL, há algum
fórum em que os Legislativos se reúnem para a troca de experiências? Em
caso positivo, qual é o resultado prático disso e qual é a estrutura desses
fóruns?"

O Sr. Jim Greeriwalt - É como mencionei anteriormente. Hoje, as pessoas,
nos Estados Unidos, adoram pertencer a algum grupo. Temos muitas
organizações para os legisladores. O NCSL é a única legislação verdadeira
que permite o acesso da equipe. Temos um Conselho Estadual, temos uma
Associação de Conselhos, a Conferência dos Governadores, várias
organizações, mas não é permitida a participação dos funcionários. Isso é
importante para nós. Quanto à estrutura, os legisladores têm se reunido de
acordo com suas especialidades na área técnica, de pesquisa, etc.
Encontramo-nos anualmente, temos seminários específicos quando se
fazem necessários, e o resultado disso depende da organização em
particular. Os secretários criaram muitas informações e manuais, lidando
com leis de ordem criadas por autoridades que controlam o processo
legislativo. A seção de técnicos poderá criar alguns dos padrões que vão
permitir a comunicação e a troca de dados entre os Estados. Isso tem sido
utilizado ao mesmo tempo em que continuamos a nos reunir. Acredito que
mais atividades como essas serão efetivadas.

Gostaria de acrescentar que essas duas organizações que trabalham com
a NCSL, que se constituem numa rede de legisladoras femininas, onde as
mulheres têm sua própria associação, compartilham suas experiências, têm
suas reuniões anuais e se utilizam de meios eletrônicos para compartilhar
informações. Existe, também. um Conselho Estadual de Legisladores
Negros, que trabalha com questões específicas relacionadas a assuntos a
eles pertinentes. Existem subgrupos dentro da NCSL.
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O Sr. Presidente - Pergunta de Luiz Valadares, da Assembléia Legislativa

de Minas para Doug Sacarto: Se entendi sua colocação sobre pesquisa, há
bases de dados estaduais sobre um determinado assunto? Depreendi que há
padrões de formatação, estrutura e metodologia de indexação dessas bases
seguidas pelos Estados - Casas Legislativas. E assim, como é?".

O Sr. Doug Sacarto - De certa forma, dando seqüência aos comentários
feitos com relação à padronização, os bancos de dados são derivados de
duas formas. Uma delas é onde os legisladores publicam a informação na
Internet. Nós extraímos aqueles documentos que selecionam todos os
Estados, fazendo isso por tipo, e procedemos à indexação. Existem robôs
que fazem isso. Quando você vai ao "home page" ou ao "site", você usa
máquina de busca para todo o indivíduo e tem forma mecânica de extrair a
informação e fazer a indexação.

O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra a um participante
que deseja fazer sua pergunta do Plenário. Pedimos ao mesmo que se
identifique.

O Sr. Marco Godinho - Sou Marco Godinho, da Câmara de Vereadores de
Vitória, e formulo a minha pergunta para a NCSL em relação à tecnologia.
De suas respostas anteriores, entendi que vocês já estão usando robôs como
ferramenta de pesquisa para índices muito específicos. O que eu gostaria de
saber é se vocês já estão tentando uma nova tecnologia "push", por meio da
qual a informação chega onde a pessoa estiver. Se vocês estão tentando
alguma dessas tecnologias, o senhor teria alguma coisa a dizer sobre isso?
Basicamente, o problema é a grande quantidade de informações. Então, a
sua tecnologia de pull" não resolve o problema. Não há tempo suficiente
para examinar toda a informação, ou o legislador não tem tempo para mudar
sua posição a esse respeito. Então, a tecnologia de "push" talvez seja a
resposta final para isso. Muito obrigado.

O Sr. Jim Greenwalt - A seletividade esta no coração disso, e isso é parte
do que fazemos ao fazer índices bastante selecionados, que é selecionando
o que sena uma grande massa de informações.

A tecnologia de "push" - empurrar a informação - por si só não será a
resposta. Eu diria que o "push" de projeto tecnológico não tem muita
significação, em essência é uma tecnologia a qual você se registra e
automaticamente você começa a receber informações sobre aquilo. São
mensagens que lhe são empurradas.

Mas o "e-mail" propriamente dito é muito mais complexo. Do ponto de vista
da nossa experiência com isso, estaremos usando o "Network da Poini Cast"
e isso será definido com o fornecedor primário de informação da nossa
Assembléia. Isso será usado eventualmente, mas isso está apenas
começando.
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O Sr. Doug Sacarto - Fazemos a mesma coisa. Fazemos isso de forma
mais conduzida para o legislador e pelos índices especializados. Estamos
buscando legislações com tópicos específicos e os utilizamos. De lá
recebemos os nossos dados. Para resolver o problema, a padronização
toma-se importante. Da maneira como está publicada, temos dificuldade de
criar esse banco de dados centralizado. Cada questão. sistemas
proprietários, pode dificultar a nossa habilidade de acomodar informações de
um formato centralizado. Não é só no nosso caso. Como publicadores
primordiais, existe muito valor agregado feito por outros grupos de setores
privados e outras organizações. No nosso caso. NCSL, tomamos isso de
forma consciente para outros Estados, fazendo com que o acesso público
fique mais simples. De forma que os padrões são importantes. A forma como
a publicação na Internet é feita é importante. Se o padrão é aberto. isso é
bem direto. Mas existem outras formas de bancos de dados, onde você já
precisa de formas mais específicas. As máquinas de busca não têm como
fazer isso sistematicamente na minha localização. Precisamos discutir se
essa informação está disponível em todos os 50 Estados americanos. Outros
formatos, inclusive bancos de dados relacionais, onde os diretórios nos
levam a uma situação onde existem padrões para importação de dados.
Como dimensionamento, precisamos organizar de forma que os
participantes possam entrar diretamente nos dados via Internet, como vocês
fazem com outras localizações de modo a ter interações diretas com esses
dados. Não sei se respondi a sua pergunta.

O Sr. Presidente - Pergunta de Roberto do Rego Caríssimo, da Câmara
Municipal de Recife, dirigida ao Dr. Jim Greenwalt: "Temos, na televisão
brasileira, o Programa "Você Decide", da TV Globo, onde a população opina
sobre um determinado assunto, usando linhas telefônicas. Essa metodologia
não poderia ser adotada pelas casas legislativas?".

O Sr. Jim Greenwall - Gostaria de ver esse programa. Não tenho certeza.
A idéia da democracia participativa é muito interessante. A idéia de permitir
ao cidadão o acesso direto ao processo de decisão. seja num programa de
televisão, seja o que vai acontecer com uma lei especifica ou com relação a
determinados programas de televisão, se têm de ser permitidos ou não. E
aceitável que nós vivemos numa democracia representativa nos Estados
Unidos, uma vez que você está eleito, você representa pessoas. Acho que o
lnput" deve ser feito aos representantes. Talvez seja difícil tomarem

o decisões imediatas, como via Internet, por telefone, para fazer essa decisão.
No momento. isso é um problema, porque quem tem acesso à tecnologia.
falamos daqueles que têm e daqueles que não têm. O número limitado de
pessoas que têm essa tecnologia.

Nos Estados Unidos, um número limitado de pessoas detêm essa



816
tecnologia. No futuro, muitos terão acesso à tecnologia e não apenas um
número limitado de computadores, mas muitas pessoas têm acesso à
televisão e aos telefones. Algum dia haverá uma tecnologia nova de acesso
limitado e todos terão computadores. Se você verificar a tecnologia, verá
que a tendência é conseguir todas as tecnologias, vídeo, televisão, etc., se
tomarem um. O telefone não será mais um telefone, mas sim um aparelho
pelo qual será possível receber e enviar dados. A tecnologia pode ditar se
poderemos ou não fazer isso. Mas, nesse instante, é uma questão de termos
pessoas que têm ou não têm, alguns querem ter televisão, outros não.
Alguns querem ter computador. Estou falando dos Estados Unidos. As vezes,
uma pessoa tem três televisores mas não tem nenhum computador. Mais e
mais as pessoas vão acabar comprando computadores.

No momento, estamos em um ponto de saturação. No momento. 35% das
pessoas nos Estados Unidos têm computador. As pessoas usarão o que
quiserem, não só o que quiserem, mas o que escolherem ter. Então, a
tecnologia ser usada para uma democracia participativa ou estar ligado
diretamente talvez seja algo para um futuro bastante longe, é uma questão
cultural com a qual tenhamos de lidar.

O Sr. Doug Sacarto - O "software" era para ter sido implementado mais
cedo esse ano. Um recurso. Então, na realidade, é a cultura dos legisladores
de terem pessoas para fazerem isso para eles.

Agora, dependendo da satisfação dos funcionários, que são o maior
volume de usuários desse sistema, tivemos, no último ano, algo próximo a
1.000 novas pessoas registrando nesse sistema, com crescimento muito
rápido. Isso reflete, parcialmente, a mudança nos próprios legisladores pela
facilidade de acesso também e a parte nossa de organizar os recursos.
Temos comissões que nos dizem como os nossos serviços estão
funcionando, e isso é importante. Precisamos disso, o NCSL tem a sua
estrutura e precisa desse "feedback" para manter um serviço valioso e ir ao
encontro das necessidades e demandas. Existem coisas muito desejáveis
para os legisladores e funcionários. Uma delas é uma ferramenta de busca
eficaz, que dê acesso rápido aos dados dos 50 Estados amencanos, de
forma que o indivíduo não tenha que ir pessoalmente a cada um dos "sites'
de cada Estado. Estamos trabalhando para melhorar isso e para que isso
seja tão abrangente quanto possível.

Também há um crescimento no uso. Sempre existe a questão de como
fazer isso mais útil para determinados grupos, e vamos continuar
trabalhando nisso. E um processo mais dinâmico, e talvez o Jim possa falar
disso, como usuário.

O Sr. Jim Greenwalt - A maior parte do uso é feita pelos funcionários;
suspeita-se que haja um uso limitado pelos legisladores propriamente ditos.
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Em geral. eles confiam o trabalho aos funcionários que trabalham para eles.
O índice de satisfação depende do produto específico que está disponível,
de uma operação central como o NCSL. Eles precisam vender o seu serviço.
como qualquer outra pessoa. Uma vez que esse é um tipo novo de serviço.
estamos tentando descobrir o que o indivíduo realmente quer e talvez
gastemos recursos em algo que não é desejado e tenhamos de gastar mais
verbas em outras áreas. Esse "feedback" continuo, como o Doug disse, é
muito importante. Ele mencionou que há uma comissão para dar esse
"feedback". Semana passada voltei a ser chefe dessa comissão; vou ver o
que ele está fazendo com o 'site" dele da "web". Mas é muito importante
saber quem é o seu cliente, o que ele quer, pois o produto vai ser vendido
para esse cliente, especificamente. Isso pode variar. O nível de satisfação
depende do tipo de problema que você fornece. Isso está melhorando a cada
hora e também com o NCSL.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Antônio Nunes. da Assembléia
Legislativa de Pernambuco. Como funciona a Associação Nacional de
Informática Legislativa dos Estados Unidos e qual a utilidade dela nas casas
legislativas?

O Sr. Jim Greenwalt - A Associação de Tecnologia Nacional é a parte de
funcionários da NCSL e se compõe de pessoas como vocês. Reunimo-nos
duas vezes por ano, para discutir nossas atividades e ver o que temos em
comum, avaliar e resolver alguns dos problemas encontrados e partilhar
novas idéias.

Quando vi informações sobre este congresso, notei que era semelhante
aos que temos lá. Para se criar uma rede de funcionários de informática em
todo o país, para se resolverem alguns desses problemas é alvo também.
Talvez, uma das maiores coisas que fazemos é não apenas resolver os
problemas em nível individual, em cada Estado, mas também em nível do
pais, criando padronização de banco de dados para que todos possam ver o
que os outros estão apresentando como informação e fornecer o tipo correto
de informação para os usuários. como disse antes.

E muito útil para mim ser capaz de voltar ao meu Estado e fornecer
informações a partir de estudos de outros Estados. a partir de uma
organização central e colocar o Neilet, o grupo de informática, que trabalha
muito coordenando esse tipo de informação, em nível nacional.

O Sr. Presidente - Pergunta de Enk Luis. da Câmara Municipal de Montes
Claros, para o Sr. Jim Greenwalt: "Como o Legislativo contrata a NCSL por
via da licitação?".

O Sr. Jim Greenwalt - A NCSL fornece vários serviços livres, de graça,
para os Estados, mas também temos áreas muito específicas nas quais
podemos fazer contratos com ela, como qualquer outro indivíduo que
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fornece serviços, por exemplo, um consultor de computação. Em Minnesota,
por exemplo, quisemos mudar os nossos sistemas de recursos humanos e,
como identificamos as nossas posições, as nossas estruturas, escolhemos a
NCSL como nosso consultor, porque eles têm as melhores idéias em relação
ao que os legisladores fazem e ao que é específico deles, comparado com
funcionários do meio privado. A NCSL já fez trabalho de consultoria para
outros Estados em seu sistema de computação.

Então, o contrato, primariamente, quando lida com a área específica, lida
com aquilo que ninguém mais conhece: as estações do Legislativo. Uma
companhia como a IBM, por exemplo, provavelmente não está familiarizada
com aquilo que fazemos, e podemos observar que muitas vezes eles não
nos dão as soluções que achamos adequadas, o produto que julgamos
adequado.

O Sr. Presidente - Mais um participante deseja fazer a última pergunta da
tarde.

O Sr. Paulo Roberto Magalhães - Meu nome é Paulo Roberto Magalhães e
gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Jim Greenwalt. Assisti, outro dia, na
Internet, a um 'site" da Universidade da Califórnia. Numa parte, por
exemplo, foi feito um convite às crianças para que dessem sugestões sobre
uma lei que gostaria que fosse feita no Estado da Califórnia. Então, o garoto,
ali na tela, participa de um joguinho, formulando a sua idéia. E o "your idea
becomes a law".

Isso é muito interessante, porque uma das tarefas das Casas Legislativas é
também zelar pelo futuro cidadão, buscando a formação da cidadania. Achei
essa idéia genial. Então, gostaria de saber se há alguma outra informação ou
se o senhor pode fazer algum comentário sobre o que está sendo feito nos
Estados Unidos sob esse ponto de vista. Muito obrigado.

O Sr. Jim Greenwalt - E um comentário muito interessante. Essa é uma
área que quase todos os Estados estão começando a estudar mais
cuidadosamente: o que a Internet fornece às nossas escolas, o acesso que
as nossas escolas estão tendo à Internet. O nosso Vice-Presidente, AI Gare,
tem forçado a colocação de algum tipo de acesso eletrônico à Internet em
todas as escolas do país. Quando esse acesso estiver disponível, os Estados
vão querer fornecer treinamento em relações públicas, num programa bem
abrangente, para todos os eleitores, todos os cidadãos. Um dos principais
alvos são as crianças e os alunos das escolas públicas americanas. A
Califórnia e mais dois Estados - a Flórida e um outro que agora esqueci qual
-, fizeram coisas similares. Outros Estados também já forneceram
informações sobre o processo através de CD-ROM ou disquetes simples,
que são enviados para os Estados de graça. Em Minnesota, fizemos isso em
disquete.
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Temos também produções em vídeo, de um processo legislativo de
diferentes partes, que fornecemos de graça para qualquer escola que nos
solicite.

Então, temos um programa bem abrangente e crescente para crianças e
tudo isso que o senhor falou. Prevejo que. com o crescimento da Internet,
toda escola deverá ter algum tipo de programa para cada legislador estadual.
Vejo isso também para outros governos e outras entidades do mundo inteiro.
Acho uma idéia excelente e um dos melhores usos da Internet até hoje.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece aos ilustres conferencistas, às

autoridades e aos demais participantes, bem como ao público em geral, pela
honrosa presença e informa que este encontro terá prosseguimento amanhã,
dia 7, e no dia 8, a partir das 9h30min. no teatro e nos plenarinhos desta
Casa.

Cumprido o objetivo da reunião, a Presidência encerra os trabalhos,
convocando os Deputados para a ordinária de debates de logo mais, às 20
horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 973 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Roberto Amaral. José Braga e Durval Angelo,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado Miguel Martini. declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
que, lida e aprovada, e subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para
Turno único do Projeto de Lei ri 0 1 .426197, do Governador do Estado, que
estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais e do Orçamento de Investimentos das Empresas Controladas
pelo Estado para o exercício de 1998. As 9h45min. a Presidência suspende
os trabalhos. Às 12 horas, reinicia-se a reunião e registra-se a presença dos
Deputados Mauri Torres. Sebastião Navarro Vieira, José Braga, Gilmar
Machado e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Roberto Amaral,
por indicação da Liderança do PSDB). Na ausência do Presidente, Deputado
Miguel Martini. o Deputado Sebastião Navarro Vieira assume a direção dos
trabalhos. Com a palavra, o relator da matéria, Deputado Mauri Torres,
determina a distribuição do avulso do seu parecer. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, logo mais. às
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18h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - José Braga - Durval

Ângelo - Roberto Amaral - Mauri Torres.	 -
ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às onze horas e quinze minutos do dia dezessete de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Maun Torres, Roberto Amaral, Sebastião Navarro Vieira, José
Braga e Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por
indicação da Liderança do P1), membros da Comissão supracitada.
Encontram-se presentes, também, os Deputados Ajalmar Silva e Ivo José.
Na ausência do Presidente. Deputado Miguel Martini. o Deputado Sebastião
Navarro Vieira assume a direção dos trabalhos e, havendo número
regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Mauri Torres que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir. o Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria da pauta. Na fase de designação de relatores, o
Presidente distribui o Projeto de Lei n° 1.572197 ao Deputado José Braga e,
na ausência do Deputado Gilmar Machado, redistribui o Projeto de Lei n°
1.089197 ao Deputado Marcos Helênio. Passa-se à P Fase da Ordem do
Dia. A Presidência faz retirar da pauta os Projetos de Lei n°s 1.150, 1.317 e
1.425197, por não atenderem os pressupostos regimentais para sua
apreciação. Prosseguindo, o Deputado Marcos Helênio, relator do Projeto de
Lei n° 1.089/97, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1 e com as Emendas n°s 2 e
3, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais; o Deputado Roberto
Amaral, relator do Projeto de Lei n° 1.469197, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de
Administração Pública; e o Deputado José Braga. relator do Projeto de Lei n°
1.572197, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto
na forma proposta. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são os pareceres aprovados. A Presidência submete a discussão e votação,
cada um por sua vez, os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 1.548 e
1.549197, cujos avulsos foram distribuídos na reunião anterior. São
aprovados o parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.548/97. que conclui pela
aprovação do projeto com as Emendas n os 1. 2 e 3. esta na forma da
Subemenda n° 1. da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n°s
4 a 10, que apresenta; e o parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.549197, que
conclui pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 16, da Comissão
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de Constituição e Justiça, e a Emenda n° 17, que apresenta. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para o prosseguimento da reunião
extraordinária, que será reaberta às 12 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Miguel Martini.Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Mauri Torres - José

Braga - Durval Angelo - Roberto Amaral.
ATA DA ia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS
HUMANOS E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas e quinze minutos do dia dezessete de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Ivair Nogueira. Durval Angelo, João Batista de
Oliveira e Miguel Martini, membros da Comissão de Direitos Humanos, e
Miguel Martini, Mauri Torres, Durval Angelo e Ajalmar Silva (substituindo
este ao Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da 13 reunião
conjunta destas Comissões. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar os pareceres para o 10 turno do Projeto de Lei n° 1.392197. Com a
palavra, o relator pela Comissão de Direitos Humanos. Deputado João
Batista de Oliveira, determina a distribuição de avulso do seu parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, hoje. às 211h20min, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Ivair Nogueira - Antônio Roberto - Gilmar

Machado - José Braga - João Batista de Oliveira - Sebastião Navarro Vieira -
João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O lO TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 50/97
Comissão Especial

Relatório
Subscrita por 113 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo como

primeiro signatário o Deputado DiIzon Meio, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 50197 objetiva acrescentar parágrafos ao art. 162 da
Constituição do Estado.
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Publicada em 17/12197. a proposta foi encaminhada a esta Comissão

Especial para receber parecer. nos termos do art. 111. 1, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Em primeiro lugar analisamos a proposição à luz dos requisitos formais

que regem o processo legislativo no que tange às propostas de emenda à
Constituição e verificamos, quanto à iniciativa, que 113 dos membros da
Assembléia Legislativa assinam a proposta, de acordo com o que determina
o inciso 1 do art. 64 da Carta mineira.

Sob o ponto de vista das limitações ao poder de reforma constitucional,
constatamos que, no que diz respeito àquelas de caráter circunstancial, nada
há a impedir a tramitação da proposta.

Quanto às limitações materiais, quer implícitas, quer explícitas, podemos
também afirmar que a proposição não versa sobre matérias excluídas da
incidência do poder de reforma.

O objetivo do § 1 0 a ser acrescentado ao art. 162 da Constituição do
Estado é estabelecer a forma de operacionalização do comando contido no
"caput" do mencionado artigo, o qual determina que a liberação dos recursos
correspondentes às dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e
Judiciário, assim como do Ministério Público e do Tribunal de Contas, será
feita em duodécimos, dentro do prazo pre-estabelecido qual seja, o dia 20 de
cada mês.

Trata-se de norma constitucional de eficácia plena, que visa a fortalecer o
principio da separação dos Poderes, essencial ao estado democrático de
direito.

De fato, de que maneira poderiam os demais Poderes do Estado exercer
livremente as suas funções e levar a bom termo os seus serviços sem dispor
da capacidade de gerir e aplicar os recursos orçamentários vinculados ao
custeio e à execução de suas atividades?

Assim sendo, o referido § 1 0 merece a nossa aprovação por determinar
que o repasse dos recursos seja automaticamente creditado em conta
própria de cada órgão mencionado no 'caput" do artigo pela instituição
financeira centralizadora da receita do Estado.

Por seu turno, o § 21 visa a assegurar o cumprimento do disposto no § 10,
explicitando ser vedada a retenção ou a restrição ao repasse ou ao emprego
dos recursos atribuídos aos órgãos previstos no artigo.

O referido § 2° há de ser interpretado, obviamente, em consonância com o
"caput", que estabelece ser crime de responsabilidade o não-repasse dos
recursos correspondentes às dotações orçamentárias.

Dessa forma, estará consolidada a autonomia financeira dos Poderes
Legislativo e Judiciário bem como a do Ministério Público e a do Tribunal de



o

rÀ

823
Contas. evitando-se que a subordinação financeira comprometa a
independência daquelas instituições.

Tendo-se em vista que o final do § 1 0 repete a redacão do "caput",
apresentamos a Emenda n° 1. visando a suprimir a expressão que
consideramos desnecessária.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda á

Constituição no 50/97 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Suprima-se no § 1 0 a expressão "limitado, mensalmente, o valor a 1/12
(um doze avos) dos respectivos créditos orçamentários autorizados".

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Roberto Amaral, Presidente - Gilmar Machado. relator - Irani Barbosa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.426197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Em atendimento ao disposto no art. 68, III, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, o Governador do
Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem n° 547197, o
projeto de lei em tela, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal e do Orçamento de Investimentos das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 1998.

Publicado no dia 3110197, foi o projeto distribuído à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em obediência ao previsto no § 2 0 do art. 216 do Regimento Interno, foi
concedido prazo de 15 dias para a apresentação de emendas.
Posteriormente, mediante acordo de lideranças, tal prazo foi estendido até o
dia 4111/97. Foram recebidas. nesse intervalo. 2.209 emendas. As emendas
n°s 413-8, 414-6, 420-0. 425-1, 2.010-9. 2.011-7 e 2.014-1 foram retiradas a
pedido do autor.

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e as
emendas apresentadas.

Fundamentação
O orçamento é um demonstrativo econômico que espelha, por meio de

números, a previsão da ação governamental, o programa de governo. Entre
os vários tipos de análise da proposta orçamentária, destacamos duas:

a) A análise vertical ou de estrutura, que demonstra a composição de cada
grupo de receita e despesa em relação ao todo, vislumbrando sua real
importância no conjunto, evidenciando as prioridades do Governo. Vale
lembrar que muitas aplicações de recursos derivam de imposições legais.

b) A análise horizontal ou de evolução, que demonstra o crescimento ou a
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diminuição da aplicação de recursos em itens específicos, assim como o
incremento ou não das receitas. Essa análise se toma mais fidedigna na
conjuntura vivida no País desde julho de 1994, com a estabilidade
econômica e os baixos índices inflacionários. Ou seja. a conjuntura atual
permite uma comparação real da evolução das receitas e despesas nos
últimos anos.

Apresentamos em anexo demonstrativos que evidenciam a análise de
estrutura referente a 1997 e 1998 e a análise de evolução, que compara os
exercícios de 1996, 1997 e 1998. Nesses demonstrativos, é apresentada a
classificação econômica das receitas e das despesas.

Ressaltamos que os valores referentes a 1996 representam o resultado da
execução orçamentária daquele ano: os referentes a 1997 representam a
execução orçamentária até setembro de 1997, com projeção até o final deste
ano: os referentes a 1998 são os da proposta orçamentária em questão.

Sobre as Receitas
Entre as receitas correntes, destacam-se as originárias de transferências

correntes e de receitas tributárias. Essas duas origens representam, juntas,
83,5% do montante das receitas correntes.

As transferências correntes são formadas basicamente pela participação
do Estado nas receitas da União. E prevista nesse grupo a entrada de
R$390.000.000,00, referentes à compensação das perdas derivadas da Lei
Kandir.

No que tange à receita tributária, a proposta prevê uma diminuição da
arrecadação da ordem de 2,4% em relação ao valor constante da lei
orçamentária deste exercício financeiro. Tal expectativa leva em
consideração, principalmente, os efeitos da Lei Kandir, que exonera as
exportações de produtos primários e semi-elaborados da incidência do
ICMS, estabelece o direito de utilização de créditos desse imposto na
aquisição de máquinas e equipamentos, para o ativo permanente, e de
material de uso e consumo de empresas, bem como possibilita o direito de
crédito sobre o consumo de energia elétrica. O ICMS, principal origem de
recursos, representa 38,72% da receita total estimada e 90,64% do total da
receita tributária.

Num outro grupo, temos as receitas de capital. Destacam-se as receitas de
operações de crédito, no montante de RS2.600.000.000.00. A maioria desses
recursos refere-se à rolagem de 97,1% da dívida mobiliária, sendo as demais
operações destinadas ao financiamento de projetos.
A receita com alienação de bens soma, aproximadamente.

R$1.000.000.000.00, demonstrando a intenção do Governo de continuar o
processo de pnvatizaçâo, em especial com a alienação da CEASA e do
BEMGE e com a abertura do capital da COPASA-MG.
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Finalmente, vale ressaltar que, pela sistemática adotada pelo orçamento

fiscal. o valor previsto de R$15.200.000.000.00 contempla receitas que não
correspondem ao ingresso efetivo de recursos. mas tão-somente a uma
duplicidade de registro ou simples compensação contábil. como podemos
demonstrar nos itens a seguir:

a) O projeto orçamentário prevê uma receita de rolagem da divida
mobiliária da ordem de R$2.100.000.000.00. Entretanto, esse acréscimo de
renda orçamentária não significa crescimento da arre cadação. pois. no
vencimento de um título, há a emissão de outro com o valor necessário para
a rolagem do principal (valor de origem mais correção monetária) e do
acessório Ouros e encargos), de forma que não há ingresso de novos
recursos no caixa do Tesouro.

b) Nas transferências intragovemamentais, receitas correntes são
transferidas de um órgão público a outro. De acordo com os procedimentos
contábeis adotados pelo Estado, toda transferência é considerada receita no
órgão que recebe os recursos, ocorrendo, na maioria das vezes, nessa
subcategoria econômica, a duplicidade de receita a cada transferência
intragovemamental. Na lei orçamentária para 1998. os recursos de
transferências intragoverna mentais somam R$370.000.000,00, e que a
quase totalidade desses recursos não representa novo ingresso pecuniário
nos cofres do Tesouro do Estado.

c) Uma parte da receita tributária do Estado é transferida aos municípios.
Todavia, o Estado contabiliza como receita própria a totalidade dos impostos
arrecadados, embora pertençam aos municípios 50% do IPVA. 25% do
ICMS, 25% dos 10% do IPI cobrado sobre a exportação de produtos
mineiros, além de 50% das multas do IPVA, 25% das multas do ICMS e 25%
da dívida ativa do ICMS. O montante das transferências tributárias
constitucionais e legais a municípios é de R$1.500.000.000,00-

d) Os recursos do Sistema único de Saúde - SUS - (R$477.000.000.00)
são contabilizados no orçamento como receita. Representam. porém,
recursos repassados diretamente da União para os municípios, não
significando, portanto. ingresso pecuniário no Tesouro estadual. O Estado
atua, nesse caso. como mero repassador contábil dos recursos.

Sobre as Despesas
A proposta orçamentária divide as despesas em despesas correntes e

despesas de capital: as primeiras, destinadas à manutenção e ao
funcionamento dos serviços públicos, estão orçadas em
R$10.700.000.000.00. ao passo que as despesas de capital, destinadas a
investimentos e inversões financeiras, somam R$4.300.000.000.00.

Na categoria de despesas correntes, há o predomínio das despesas de
pessoal, que englobam o pessoal da ativa, os inativos, os pensionistas e os
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gastos com benefícios, absorvendo 67,69% das receitas correntes líquidas,
ou seja, do total da receita corrente, deduzidos os valores das transferências
por participações constitucionais e legais dos municípios na arrecadação de
tributos de competência do Estado. Tal índice não está adequado às
exigências da Lei Complementar Federal n° 82, de 1995, que limita a 60%
da receita corrente líquida as despesas com pessoal, em 1998.

No conjunto das despesas correntes, destacam-se os juros e encargos da
dívida pública, com R$517.000.000,00. Os juros e encargos da dívida
contratada interna e externa respondem por R$278.000.000,00, revelando-se
a modalidade de dívida mais onerosa para o Estado. Esse alto custo,
proveniente dos acessórios da dívida fundada, resulta, em parte, do plano de
estabilização do Governo Federal, o qual impôs severo controle sobre a
evolução da demanda e do consumo por meio de elevadas taxas de juros.

Entre as despesas de capital, destaca-se a amortização da dívida
mobiliária interna, no valor de R$1.840.000.000,00. De acordo com dados da
Secretaria da Fazenda, a dívida mobiliária interna do Estado somava, em
julho de 1997, R$9.700.000.000,00.

Por fim, ressaltamos que a proposta orçamentária apresentou uma
inovação em relação a exercícios anteriores. A Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO - para 1998 definiu a obrigatoriedade de o Orçamento
Fiscal discriminar as despesas por unidade orçamentária, segundo a
classificação funcional-programática, expressa por subprojetos e
subatividades, indicando-se, para cada um, a origem do recurso, a
procedência e o grupo de despesa a que se refere. Definiu, ainda, que os
subprojetos e as subatividades devem ser apresentados com as respectivas
metas e quantificações e agrupados em projetos e atividades, que conterão
descrição sucinta de seus objetivos. Tal dispositivo visa a permitir a
definição das ações governamentais, com as respectivas metas e custos.

O Governo, entretanto, na apresentação da proposta, atende de maneira
genérica à imposição da LDO, estabelecendo as metas de cada unidade
orçamentária sem, contudo, explanar os subprojetos e as subatividades, que
contêm a descrição mais detalhada dos objetivos governamentais.

Considerações Finais
Devido ao grande número de emendas apresentadas ao projeto de lei em

apreço, ao exíguo tempo para conclusão de nosso trabalho e ao esforço de
compatibilização de interesses conflitantes, tornou-se necessária a adoção
de um parecer padrão para cada emenda apreciada.

Com base na análise das emendas, observadas as restrições legais
existentes e os critérios por nós estabelecidos, informamos que não foi
possível acolher as emendas apresentadas. Tal decisão visa a compatibilizar
recursos escassos com o atendimento de necessidades gerais da população.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.426/97 com as 81 emendas e as 4 subemendas. que apresentamos em
anexo. Quanto às demais emendas, opinamos por sua rejeição, conforme
relacão anexa.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Maun Torres, relator - José Braga - Roberto

Amaral - Durval Angelo (voto contrário) - Sebastião Navarro Vieira.
EMENDAS COM PARECER PELA APROVACAO:

- A relação das emendas foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 19112197.

EMENDAS COM PARECER PELA APROVAÇÃO NA FORMA DE
SUBEMENDA N° 1

- A relação das emendas foi publicada na edição do'Diário do
Legislativo" de 19/12197.	 -

EMENDAS COM PARECER PELA REJEIÇÃO
- A relação das emendas foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 19112197.
EMENDAS RETIRADAS:

* - A relação das emendas foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 19/12/97

Análise Vertical da Receita
1998	%

(prevista)
Receitas	10.696.66 70,36
Correntes	5.163
Receita	6.494.671 42,72
Tributária	.878
Receita de	824.571.8 5.43
Contribuições	57
Transferência 2.438.216 16,04
s Correntes	.194
Receita de	199.813.4 1,31
Serviços	 30
Receita	124.516.5 0,82
Patrimonial	98
Receita	3.030.684 0,02
Agropecuária
Receita	50.764.67 0,33
Industrial	 1
Outras	1561.079.8 1 3,69
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Receitas	 61
Correntes
Receitas de 4.507.114 29,64
Capital	 .106
Operações	2.631.041 17,30
de Crédito	.357
Alienação de 1.054.914 6,94
bens	 .489
Transferência 406.787.8 2,68
s de Capital	03
Amortização 360.909.5 2,37
de	 91
Empréstimos
Outras	53.460.86 0,35
Receitas de	6
Capital

Total	15.203.77 100%

	

 9.269 ^	1

Comportamento da Receita

	

1996	1997	1998
(arrecada (arrecadada (prevista

	

das)	com
projeção)

RECEITAS	7.671.119 8.038.905.3 10.696.6
CORRENTES	.857	30 65.163
Receita	5.695.571 5.768.630.0 6.494.67
Tributária	 .030	60	1.878
Receita de	 - 120.280.29 824.571.
Contribuições 	1	857
Transferências 1.596.986 1.714.801.2 2.438.21
Correntes	 .082	49	6.194
Receita de	14.468.71 19.690.257 199.813.
Serviços	 1 	430
Receita	66.982.62 55.716.153 124.516.
Patrimonial	 3 	598
Receita	 8.253	-3.030.68
Agropecuária  	 4
Receita	13.588.34	8.247.001 50.764.6
Industrial	 4 	71
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Outras Receitas 283.514.8 351.540.64 561.079.
Correntes 1 14 3 861
RECEITAS DE 12.223.214 4.572.689.8 4.507.11
CAPITAL	 .796	43	4.106
Operações de	1.766.029 3.359.837.4 2.631.04
Crédito	 .137	31	1.357
Alienação de	411.555.4 486,234.94 1.054.91
Bens	 301	3	4.489
Transferências 45.625.43 48.553.311 406.787.
de Capital	 O 	803
Amortização de	-	-360.909.
Empréstimos  	591
Outras Receitas	4.799 676.731.82 53.460.8
de Capital 	3	66
Total	9.894.334 12.611.595. 15.203.7

	

.653	173 79.269

Análise Vertical da Despesa
1998	%

(prevista)
Despesas	10.723.44 70,
Correntes	3.998 53
Pessoal e	6.084.098 40,
Encargos	 .041 02
Sociais
Juros/Encargos 517.161.2 3,4
Dívida Pública	47	O
Outras Despesas 4.122.184 27,
Correntes	 .710 11
Despesas de	4.368.285 28,
Capital	 .271 73
Investimentos	851.739.5 5,6

45 O
Inversões	972.609.6 6,4
Financeiras	 05	O
Amortização da 2.339.827 15,
Dívida Pública	.183 39
Outras Despesas 160.595.9 1,0
de Capital	 93 6
Diversas	43.512.94 0.2
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Aplicações	 5 8
Reserva de	112.050.0 0,7
Contingência	00 4
Total	4.507.114 100

.106%

Comportamento da Despesa
1996	1997	1998

(realizad (autorizad (prevista)
a)	a)

Despesas	8.451.90 9.973.179 10.723.44
Correntes	1.064	.935	3.998
Pessoal e	4.854.44 5.286.895 6.084.098
Encargos	8.788	.102	.041
Sociais
Juros/Encargos 461.292. 533.183.4 517.161.2
Dívida Pública 855 861 47
Outras Despesas 3.136.15 4.153.101 4.122.184
Correntes	9.421	.347	.710
Despesas de	1.833.20 3.374.6824.368.285
Capital	 2.093	.652	.271
Investimentos	182.407. 630.078.0 1851.739.5

	

813	211	45
Inversões	16.176.5 955.474.8 1972.609.6
Financeiras	37	971	05
Amortização da 1.082.76 1.583.774 2.339.827
Dívida Pública	5.331	.694	.183
Outras Despesas 522.190. 174.193.4 160.595.9
de Capital	346	75	93
Diversas	29.662.0 31.161 .56 43.512.94
Aplicações	66	51	5
Reserva de	 - 634.966.9 112.050.0
Contingência 	50	00
Total	10.285.1 13.982.55 4.507.114

	

03.157	9.537	.106
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.392/97

Reunião Conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária

Comissão de Direitos Humanos
Relatório
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De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou diversas
denúncias envolvendo o sistema penitenciário do Estado, o projeto em
exame dispõe sobre o número de Defensores Públicos no Estado.

Publicada em 20/9/97, foi a matéria distribuída preliminarmente à
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

De acordo com as normas regimentais, vem agora a proposição a esta
Comissão, para exame do mérito.

Fundamentação
A orientação jurídica, a representação judicial e a defesa gratuitas, em

todos os graus, do cidadão carente estão garantidas pelas Constituições da
República e do Estado. Trata-se de função importantíssima do Estado,
exercida pelos Defensores Públicos, para que se assegure ao necessitado o
acesso e a representação de seus interesses junto à justiça.

Uma das constatações da CPI do Sistema Penitenciário foi a exigüidade do
número de Defensores Públicos no Estado, Segundo informações da própria
Defensona Pública, existem hoje 218 Defensores Públicos no Estado, tendo
sido recentemente realizado concurso para o preenchimento de 300 vagas.
O número é muito baixo, se se tem em conta que esse contingente de
profissionais deve atender não só nas varas cíveis, de família e criminais,
mas também nos tribunais de júri, no Tribunal de Alçada e no Tribunal de
Justiça.

Para que possa cumprir integralmente as suas atribuições constitucionais,
deve a Defensoria Pública se preparar ainda para atender em todas as
delegacias de polícia, em número de 300 rio Estado, no Plantão
Interinstitucional do Juizado da Criança e do Adolescente e nas
penitenciárias. Prestam também os Defensores Públicos serviço
extrajudicial, especialmente em processos criminais e da área de família.

O aumento do número de Defensores Públicos, proposto no projeto em
tela, reveste-se, portanto, da maior relevância social. Visa a corrigir o quadro
deficiente descrito acima, garantindo à população carente atendimento digno
junto aos órgãos estaduais responsáveis pela aplicação da justiça.

Somos ainda pelo acolhimento da emenda apresentada pelo Deputado
Ivair Nogueira, que visa a garantir a advogados que hoje atuam como
Defensores Públicos, oriundos de várias categorias do serviço público,
inclusive da extinta MinasCaixa. parte da remuneração já auferida pelo
Defensor Público concursado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.392197

com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1
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Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica assegurado aos servidores estaduais investidos na função

de Defensor Público o direito de permanecer nessa função, ficando criado o
Quadro Suplementar da Defensoria Pública.

Parágrafo único - A função de que trata este artigo fica limitada ao número
de 125 e extinguir-se-á com a respectiva vacância.

Art. .... - Os servidores de que trata o artigo anterior terão vencimento igual
a 70% (setenta por cento) do vencimento do Defensor Público de Primeira
Classe e farão jus à verba de representação a que os Defensores Públicos
têm direito..

Sala das Comissões. 17 de dezembro 1997.
Miguel Martini, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - João Leite -

Ivair Nogueira.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema

Penitenciário, o projeto de lei em pauta dispõe sobre o número de
Defensores Públicos no Estado.

Enviada para exame da Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu
pela juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da proposição. A
Comissão de Direitos Humanos opinou por sua aprovação e apresentou a
Emenda n° i.

Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer, em
observância aos termos regimentais.

Fundamentação
Conforme preceitua o art. 134 da Constituição da República, a Defensona

Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na
forma do art. 50 , LXXIV. Esse último dispositivo constitucional estatui que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.

Conjugando esses mandamentos constitucionais, verificamos que se trata
de um dever do poder público e de um direito assegurado ao cidadão que
não disponha de recursos financeiros para custear as despesas processuais
e tampouco para constituir um procurador.

Como se verifica, a Defensona Pública é uma instituição da maior
importância para o exercício da função junsdicional, e, para que possa ser
exercida de forma eficiente, é indispensável a ampliação do seu quadro de
profissionais.

Em Minas Gerais o número de Juízes perfaz o total de 604, e o número de
Defensores Públicos é de 391, incluindo os advogados que prestam serviços
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junto àquele órgão. Para que esses números se equivalham é necessário
nomear 213 Defensores Públicos, com vencimento inicial de R$674,39.
Computando esses números, verificamos que o poder público terá um gasto
mensal de R$143.645.07 com a nomeação desses servidores, conforme
informação da Defensoria Pública.

A proposta orçamentária para 1998 contempla, na Secretaria da Justiça,
programação específica no valor de R$17.555.625, e, desse montante,
R$8.829.019 estão programados para fazer face aos gastos com pessoal e
encargos sociais. Caso a dotação seja insuficiente para efetuar as despesas
com os novos Defensores, poder-se-á realizar uma suplementação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.392197

em 1 0 turno, com a Emenda n o 1, da Comissão de Direitos Humanos.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - José Henrique - Gilmar

Machado - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.469197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, a proposição em apreço tem por
objetivo alterar a Lei n° 11.658, de 2/12194, que dispõe sobre a carreira de
Administrador Público no Poder Executivo e dá outras providências.

Publicado em 24110197, o projeto, que tramita em regime de urgência por
solicitação do autor, foi distribuído a esta Comissão para ser submetido a
exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade, constitucional idade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, III, a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por escopo introduzir duas alterações na

Lei n°11.658. de 1994:
- a primeira objetiva acrescentar parágrafo único ao art. 10 para permitir

que os alunos bolsistas do Curso Superior de Administração Pública da
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro possam receber
remuneração por estágio, curricular ou não, a ser paga pelo órgão ou pela
entidade do Estado responsável pelo referido estágio;

- já a segunda modificação visa a dar nova redação ao parágrafo único do
art. 12, no intuito de igualar a remuneração do cargo de Professor Assistente
do Quadro de Pessoal da Fundação João Pinheiro à do cargo de
Pesquisador Pleno da Carreira de Atividades de Ciência e Tecnologia.

Trata-se de matéria que se insere no âmbito da competência do Estado
membro, tendo-se em vista a sua autonomia constitucional de auto-
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organização, prevista no art. 18 da Carta Magna.

A Constituição mineira, como se infere de seu art. 61, VIII, atribui à
Assembléia Legislativa a função de examinar as matérias que dispõem sobre
criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função públicos na
administração direta, autárquica e fundacional e fixação de remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Verifica-se, pois, que a matéria não encontra óbice jurídico a sua
tramitação ria Assembléia Legislativa.

Conclusão
Pelas	razões	aduzidas,	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei ri° 1.469197.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilmar Machado -

Arnaldo Penna - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.469/97

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei em exame altera
a Lei n° 11.658, de 1994, que dispõe sobre a carreira de Administrador
Público no Poder Executivo e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela jundicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade da proposição. Vem, agora, a matéria a
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob exame visa a introduzir duas alterações na Lei ri° 11.658,

de 1994, conforme se expõe a seguir.
A primeira objetiva acrescentar parágrafo único ao art. 10 no intuito de

assegurar aos alunos bolsistas do Curso Superior de Administração Pública
da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro a possibilidade de receber
remuneração por estágio, seja ele curricular ou não, a ser paga pelo órgão
ou pela entidade do Estado responsável pelo referido estágio.

Essa alteração, com efeito, reveste-se de grande relevância, na medida
em que incentivará os alunos bolsistas a buscarem cada vez mais a
complementação do ensino e da aprendizagem por meio de estágios em
órgãos e em entidades do Estado.

Todavia, não podemos perder de vista o fato de que o Curso Superior de
Administração Pública, além de ser gratuito, oferece bolsa de estudo para
alunos não-servidores estaduais que requererem tal benefício (art. 10 da Lei
n° 11.658, de 1994). Ademais, o referido curso, conforme se verifica em sua
grade cumcular, traz como disciplina obrigatória, oferecida no sétimo e no
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oitavo período, o estágio supervisionado, também denominado estágio
curricular.

Levando-se em consideração, portanto, que o aluno não-servidor público
estadual, a requerimento seu, recebe bolsa de estudos concedida pelo Poder
Executivo e que o estágio supervisionado faz parte do curso, constando até
mesmo como disciplina na grade curricular, não é razoável nem moral que
esse estágio venha a ser remunerado.

Por outro lado, não se pode permitir que os alunos participem de estágio
extracurricular durante os períodos em que o estágio supervisionado é
ministrado.

A segunda modificação, por sua vez, tem por escopo dar nova redação ao
parágrafo único do art. 12, no intuito de igualar a remuneração do cargo de
Professor Assistente do Quadro de Pessoal da Fundação João Pinheiro à do
cargo de Pesquisador Pleno da Carreira de Atividades de Ciência e
Tecnologia. A atual redação do referido parágrafo estabelece a
correspondência do cargo de Professor Assistente com o cargo de
Pesquisador da mencionada carreira. Para a investidura neste, contudo, não
se exige a titulação de Mestre ou equivalente.

Conforme constou no Edital n° 001, de 2918196, que divulgou a realização
do primeiro concurso público para provimento de cinco cargos de Professor
Assistente da Escola de Governo de Minas Gerais - Fundação João Pinheiro,
exigiu-se, como requisito, o título de Mestre ou equivalente.

A equiparação proposta assenta-se justamente no fato de que a investidura
no cargo de Pesquisador Pleno da Carreira de Atividades de Ciência e
Tecnologia exige como pressuposto, também, o título de Mestre ou
correspondente. Como se percebe de forma cristalina, a alteração
apresentada coaduna-se com os princípios básicos da administração pública,
especialmente o da razoabilidade e o da isonomia.

Visando, portanto, a sanar as irregularidades apontadas quanto à primeira
modificação, propomos, ao final deste parecer, a Emenda n° 1.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.469197 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1 0 do projeto a seguinte redação:
"Art. 1°- Fica acrescido ao art. 10 da Lei n° 11.658, de 2 de dezembro de

1994, o seguinte parágrafo único:
Art. 10- .................................................
Parágrafo único - A concessão da bolsa de estudo prevista no 'caput' não

impede que o aluno beneficiário receba remuneração por estágio
extracurricular, permitido durante os períodos do CSAP em que não houver
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estágio curricular.'.".

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
lbrahim Jacob, Presidente - Antônio Andrade, relator - Arnaldo Penna -

Gilmar Machado - Anderson Adauto.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.469197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei em exame altera
a Lei n° 11.658, de 1994, que dispõe sobre a Carreira de Administrador
Público no Poder Executivo e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela jundicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição. A Comissão de
Administração Pública opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n°
1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria no âmbito de sua
competência.

Fundamentação
A Lei n° 11.658, de 1994. trata da carreira do Administrador Público no

Poder Executivo e dá outras providências. Dispõe a referida lei que, para
ingressar nessa carreira, é exigida a conclusão do Curso Superior de
Administração Pública - CSAP -, mantido pela Escola de Governo da
Fundação João Pinheiro.

O art. 10 da referida lei garante ao aluno do curso que não seja servidor
público bolsa de estudos, exigindo-se dele dedicação exclusiva.

O projeto de lei em comento visa a alterar a lei em seus arts. 10 e 12. A
modificação pretendida no art. 10 refere-se ao acréscimo de um parágrafo
único ao dispositivo, abrindo-se a possibilidade de o aluno do CSAP ser
remunerado por estágio, curricular ou não, mesmo percebendo a bolsa de
estudos concedida pelo Poder Executivo.

Sob o ponto de vista financeiro-orçamentário, o impacto da alteração
proposta é pouco significativo, uma vez que o órgão ou a entidade que
recebe o estagiário já terá consignadas em seu orçamento as despesas
decorrentes do estágio concedido.

Quanto à segunda modificação, que tem por objetivo dar nova redação ao
parágrafo único do art. 12, no intuito de igualar a remuneração do cargo de
Professor Assistente do Quadro de Pessoal da Fundação João Pinheiro à do
cargo de Pesquisador Pleno da Carreira de Atividades de Ciência e
Tecnologia, entendemos que a correspondência proposta decorre do
princípio constitucional da isonomia, e, por se tratar de um número restrito de
cargos, com clara especificidade, a repercussão financeira é suportável pelo
erário público.
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Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1. 469197

com a Emenda n° 1 apresentada pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Roberto Amaral, relator - Marcos

Helênio - José Braga - Mauri Torres.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.223197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em comento, do Deputado Gilmar Machado, tem por escopo
regulamentar o art. 197 da Constituição do Estado, no que se refere à
descentralização do ensino.

Aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o i, apresentado pela
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, vem a matéria a esta
Comissão para receber parecer no 2 0 turno, nos termos regimentais.

Cabe-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
Como salientamos em nosso parecer no 1° turno, a proposição não

encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário. Assim, ratificamos
a opinião favorável por nós emitida.

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, em nada modificou os aspectos que nos cabe relatar.

Dissentimos, no entanto, dos arts. 71 e 90, que são resultado de emendas
propostas e incorporadas ao substitutivo. O art. 7 0 prevê que a substituição
de Diretor de escola estadual municipalizada só poderá ocorrer após o
ocupante do cargo ter cumprido o seu mandato. Ora, entendemos que, a
partir do momento em que a escola for municipalizada, o provimento do
cargo de Diretor passará a ser competência da autoridade executiva
municipal. A imposição da continuidade do mandato fere, pois, a autonomia
do município.

Já o art. 90 estabelece que os municípios que ainda mantêm o ensino
médio poderão, a seu exclusivo juízo, transferir para o Estado a

: responsabilidade por sua manutenção. Discordamos de tal dispositivo, visto
que tal atitude unilateral poderá trazer gravames financeiros ao Estado, o
que caracteriza óbice à sua aprovação.

Sugere-se, pois, que, no momento da votação, esses dois dispositivos
sejam destacados.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.223197 no 20

turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Maun Torres, relator - João Batista de Oliveira

- Roberto Amaral - Gilmar Machado - Sebastião Navarro Vieira.
PROJETO DE LEI N° 1.223197

Redação do Vencido no 1 0 Turno
Regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, no que se refere à

descentralização do ensino, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A descentralização do ensino, por cooperação entre o Estado e os

municípios, prevista no art. 197 da Constituição do Estado, será feita nos
termos desta lei, garantindo-se:

- o atendimento prioritário à educação infantil, ao ensino fundamental e à
educação de jovens e adultos;

II - o repasse de recursos técnicos e financeiros correspondentes ao
número de matrículas assumidas pelos municípios.

Art. 20 - A descentralização do ensino compreende a transferência aos
municípios de escolas de ensino pré-escolar e fundamental da rede pública
do Estado, com o correspondente aporte de recursos necessários à sua
manutenção.

Art. 30 - A transferência de que trata o artigo anterior depende de lei
municipal autorizativa e será precedida da avaliação da capacidade mínima
de atendimento escolar do município, que será calculada observando-se:

- as disposições da Lei Federal n° 9.424, de 14 de dezembro de 1996,
para os efeitos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério:

II - as matrículas na educação infantil, no ensino fundamental e na
educação de jovens e adultos ministrados em escolas municipais autorizadas
pelos respectivos sistemas municipais de educação, para os efeitos da Lei n°
12.040, de 28 de dezembro de 1995.

Art. 40 - Na transferência de escola da rede pública estadual ao município,
o Poder Executivo, nos termos de regulamento, poderá:

- fazer a cessão de uso dos bens móveis e imóveis da escola
municipalizada:

li - ceder servidor ocupante de cargo efetivo, integrante do Quadro
Permanente ou do Quadro do Magistério, lotado na escola a ser
municipalizada, sem prejuízo dos direitos e das vantagens do cargo.

§ 1 11 - A cessão de bens e de pessoal fica vinculada à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino público na localidade, bem como ao
aproveitamento dos trabalhadores adjudicados na unidade municipalizada.

§ 20 - Havendo interesse público justificado, o Poder Executivo, nos termos
de lei autorizativa, poderá alienar, em favor do município, por meio de
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doação ou permuta, os bens imóveis cedidos.
Art. 50 - As responsabilidades do Estado e do município, inclusive as

relativas à alocação de recursos orçamentários, serão detalhadas nos termos
de convênio a ser celebrado entre as partes, o qual deverá permanecer no
órgão estadual ou municipal de educação signatário do instrumento, à
disposição do Tribunal de Contas do Estado, para os fins do exercício da
fiscalização prevista no art. 76. XI. da Constituição do Estado.

Art. 60 - No município que não tenha atingido sua capacidade mínima de
atendimento escolar, a expansão da matricula no ensino médio na rede
estadual fica condicionada à expansão da matricula no ensino pré-escolar e
fundamental na rede municipal.

Parágrafo único - A expansão de vagas no ensino médio não poderá ficar
condicionada ao processo de municipalização do ensino fundamental.

Art. 70 - A substituição de Diretor de escola estadual municipalizada só
poderá ser feita após o ocupante do cargo ter cumprido o seu mandato,
excetuando-se desta forma os casos previstos em lei.

Art. 80 - Fica o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a indenizar
o professor, o regente de ensino ou o servidor do Quadro do Magistério que
comprovar o efetivo exercício de serviços prestados ao Estado, por mais de
5 (cinco) anos, ininterruptos ou não, e que não tiver a renovação de seu
contrato, em face da inexistência de vagas, acarretada pelas medidas
adotadas na implantação da municipalização do ensino.

Art. 90 - Os municípios que ainda mantêm o ensino de 20 grau, ao optarem
pela municipalização do ensino fundamental, transferirão para o Estado a
responsabilidade por sua manutenção, caso seja de interesse da
administração municipal.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento
e vinte) dias contados da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 862196*
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 862/96, de autoria do Deputado Miguel Martini. que
altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a qual consolida a
legislação tributária do Estado. e dá outras providências, foi aprovado no 20
turno, na forma do Substitutivo n° 2.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 862/96

Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passam a vigorar, com a redação seguinte,a alínea b" e o
e a subalínea 'b.3" do inciso 1 do art.12 da Lei n 06.763,de 26 de dezembro

de 1975, ficando o artigo acrescido dos dispositivos a seguir especificados:
"Art. 12-(....)

b) 12% (doze por cento), na prestação de serviço discriminada no item b.4
e nas operações com as seguintes mercadorias:

(....)
b.3 - máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e máquinas,

equipamentos e ferramentas agrícolas, observados os prazos, a relação das
mercadorias alcançadas, as condições e a disciplina de controle
estabelecidos em regulamento;

b.4 - prestação de serviço de transporte aéreo, inclusive de passageiros, a
partir de 1° de janeiro de 1997;

ll-( .... )
c) a partir de 1 0 de janeiro de 1997, quando se tratar de prestação de

serviço de transporte aéreo de passageiro, carga ou mala postal:
c.1 - 12% (doze por cento), se tomado por não-contribuinte ou a este

destinado;
c.2 - 4% (quatro por cento), se o tomador e o destinatário forem

contribuintes do imposto.
(....)

§ 10 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até
12% (doze por cento) nas operações internas com as mercadorias
classificadas nas posições 7113 (artefatos de joalheria e suas partes, de
metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos);
7114 (artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de
metais folheados ou chapeados de metais preciosos) e 7116 (obras de
pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de
pedras sintéticas ou reconstituídas) da Nomeclatura Brasileira de
Mercadorias/Sistema Harmonizado - NBM/SH -.

§ 11 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até
18% (dezoito por cento) nas operações internas com cosméticos e produtos
de toucador referidos no item 6 da Tabela F anexa a esta lei.

§ 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a carga tributána para
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até 7% (sete por cento) nas operações internas com produtos da indústria de
informática e automação, observados os prazos, a forma, a relação das
mercadorias alcançadas, as condições e a disciplina de controle
estabelecidos em regulamento.'.

Art. 20 - O art. 52, o § 3 0 do art. 53 e o art. 136 da Lei n°6.763, de 26 de
dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 52 - Observados os termos do regulamento, a autoridade fiscal poderá
submeter a regime especial de controle e fiscalização, inclusive com
alteração da forma e do prazo de recolhimento do imposto. o sujeito passivo
que:

- deixar de recolher o imposto devido nos prazos estabelecidos na
legislação tributária;

II - funcionar sem inscrição estadual;
III - deixar de atender, dentro do prazo fixado pela autoridade fiscal, a

intimação para exibir livros e documentos exigidos pelo Fisco;
IV - deixar de entregar, por período superior a 60 (sessenta) dias,

documento ou declaração exigidos pela legislação tributária:
V - utilizar, em desacordo com os requisitos e as finalidades previstos na

legislação, livro ou documento exigido pelo Fisco, alterar os valores neles
constantes ou declarar valores notoriamente inferiores ao preço corrente da
mercadoria ou seu similar ou do serviço prestado, na praça em que estiver
situado, em especial quando a utilização se der como participação em fraude
e com a finalidade de obter ou proporcionar a terceiros crédito de imposto ou
de dar cobertura ao trânsito de mercadoria ou à prestação de serviço;

VI - utilizar indevidamente Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF -,
Máquina Registradora - MR - ou Terminal Ponto de Venda - PDV -, ou emitir
cupom, para comprovação de saída de mercadoria ou prestação de serviço,
em desacordo com as normas da legislação tributária;

VII - receber, entregar ou tiver em guarda ou em estoque mercadoria
desacobertada de documentação fiscal;

VIII - transportar, por meios próprios ou por intermédio de terceiros,
mercadoria desacobertada de documentação fiscal ou diferente da
especificada no documento;

IX - efetuar prestação de serviço desacobertada de documentação fiscal
própria;

X - tiver contra si indicio de infração da legislação tributária constatado em
processo tributário administrativo, ainda que o débito não tenha sido
aprovado por faltarem elementos probatórios suficientes ao reconhecimento
de sua liquidez e certeza.

§ 1° - O regime especial de controle e fiscalização poderá consistir, isolada
ou cumulativamente, em:
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- obrigatoriedade de fornecer informação periódica referente a operação

ou prestação que realizar;
II - alteração no período de apuração, no prazo e na forma de recolhimento

do imposto;
III - emissão de documento fiscal sob controle da repartição fazendána da

circunscrição do sujeito passivo, ou cassação de autorização para uso de
ECF, MR ou PDV;

IV - restrição do uso de documento fiscal destinado ao acobertamento de
operação relativa a circulação de mercadoria ou a prestação de serviço;

V - plantão permanente de agente do Fisco no estabelecimento ou junto ao
veículo a ser utilizado pelo sujeito passivo.

§ 20 - As medidas previstas no parágrafo anterior poderão ser tomadas em
relação a um contribuinte ou responsável ou a vários da mesma atividade
econômica, por tempo suficiente à normalização do cumprimento das
obrigações tributárias.

§ 31 - A aplicação do regime especial de controle e fiscalização far-se-á
mediante ato da autoridade fiscal indicada em regulamento, que fixará as
medidas a serem adotadas e o prazo de sua aplicação.

§ 41 - Esgotado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, sem que o
sujeito passivo tenha normalizado o cumprimento de suas obrigações
tributárias, bem como em caso de reincidência, o regime especial de controle
e fiscalização poderá ser reaplicado.

§ 51 - A imposição do regime especial de controle e fiscalização não
prejudica a aplicação de qualquer penalidade prevista na legislação
tnbutána.

§ 60 - Na hipótese do inciso V do 'caput" deste artigo, observado o disposto
em regulamento, poderá ser declarado:

- inidôneo para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor
do Fisco, o documento emitido por empresa regularmente inscrita no
Cadastro de Contribuintes do Estado;

II - falso o documento emitido por empresa que não tenha existência legal,
ainda que conste como estabelecida em outra unidade da Federação.

Art. 53 - ( .... )
§ 30 - A multa por descumpnmento de obrigação acessória pode ser

reduzida ou cancelada por decisão do órgão julgador administrativo, desde
que esta não seja tomada pelo voto de qualidade e que seja observado o
disposto nos § 50 e 60 deste artigo.

Art. 136 - A intervenção do sujeito passivo no processo tributário
administrativo far-se-á diretamente ou por intermédio de procurador munido
de instrumento de mandato regulam-tente outorgado.".
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Art. 30 - O art. 91 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica
acrescido dos seguintes dispositivos:

"Art. 91 - ( .... )
§ 30 - São também isentas:

- da taxa prevista no subitem 2.1 da Tabela A anexa a esta lei a análise
em pedido de termo de acordo relativo à atribuição, por substituição
tributária. de responsabilidade pelo pagamento do ICMS:

Ii - da taxa prevista no subitem 2.6 da Tabela A anexa a esta lei:
a) a retificação de informação prestada em documento destinado a

informar ao Fisco o saldo da conta gráfica do ICMS, quando a correção se
der em decorrência de solicitação do Fisco;

b) a retificação de informação prestada em documento próprio para
fornecimento de dados para o cálculo de índices percentuais indicadores da
participação dos municípios no montante do ICMS que lhes é destinado,
observada a ressalva prevista no § 4° deste artigo;

III - da taxa prevista no subitem 2.8 da Tabela A anexa a esta lei:
a) a alteração de dados cadastrais de contribuinte inscrito no Cadastro de

Contribuintes do ICMS, efetuada exclusivamente em decorrência da criação
de novo município;

b) a modificação que se der em razão de situação para a qual não tenha
concorrido o contribuinte:

IV - da taxa prevista no subitem 2.20 da Tabela A anexa a esta lei a
emissão de segunda via de cartão de inscrição de contribuinte inscrito no
Cadastro de Produtor Rural.

§ 40 - A isenção prevista na alínea "b" do inciso li do parágrafo anterior não
se aplica quando a retificação se destinar a corrigir informação,
anteriormente prestada, de ausência de movimentação econômica do
contribuinte.".

Art. 40 - Ficam remitidos os débitos vencidos até a data de publicação
desta lei, relativos à falta de pagamento das taxas previstas nos seguintes
subitens da Tabela A anexa à Lei n°6.763. de 26 de dezembro de 1975:

- 2.1, relativa à análise em pedido de termo de acordo referente à
atribuição, por substituição tributária, de responsabilidade pelo pagamento do
ICMS;

II - 2.6. relativa à:
a) retificação de informação prestada em documento destinado a informar

ao Fisco o saldo da conta gráfica do ICMS, quando a correção tiver decorrido
de solicitação do Fisco:

b) retificação de informação prestada em documento próprio para
fornecimento de dados para o cálculo de índices percentuais indicadores da
participação dos municípios no montante do ICMS que lhes é destinado,
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observada a ressalva do § 1 0 deste artigo;

III - 2.8, relativa à:
a) alteração de dados cadastrais de contribuinte inscrito no Cadastro de

Contribuintes do ICMS, efetuada exclusivamente em decorrência da criação
de novo município;

b) modificação decorrente de situação para a qual não tenha concorrido o
contribuinte;

IV - 2.20, relativa à emissão de segunda via de cartão de inscrição de
contribuinte inscrito no Cadastro de Produtor Rural.

§ 1 0 - A remissão de que trata a alínea "b" do inciso II deste artigo não se
aplica a retificação destinada a corrigir informação, anteriormente prestada,
de ausência de movimentação econômica do contribuinte.

§ 20 - A remissão de que trata este artigo não autoriza a restituição de
quantias anteriormente pagas.

Art. 511 - Fica o Poder Executivo autorizado a:
- suspender, temporariamente, a exigibilidade de crédito tributário oriundo

da falta de pagamento do ICMS devido ao Estado, incidente sobre a
importação do exterior, por meio de estabelecimento situado em outra
unidade da Federação, de matéria-prima, produto acabado ou bem do ativo
permanente, com destino a empresa mineira, ocorrida até a data da
publicação desta lei;

II - permitir a compensação do crédito tributário mencionado no inciso
anterior, autuado ou denunciado, com crédito acumulado de ICMS;

III - extinguir o referido crédito tributário, ou seu valor remanescente, na
comprovação do cumprimento dos termos da moratória.

§ 1° - Os benefícios de que trata este artigo aplicam-se também ao crédito
tributário decorrente de aproveitamento indevido de créditos em operação
interestadual, originário de importação efetuada por intermédio de
estabelecimento situado em outra unidade da Federação.

§ 20 - O disposto neste artigo aplica-se a crédito tributário
comprovadamente recolhido em favor de outro Estado, que tenha sido:

- autuado, ajuizado ou não;	 -
lI - denunciado pelo próprio contribuinte.
Art. 60 - A concessão da moratória prevista no inciso 1 do 'caput° do artigo

anterior fica condicionada ao atendimento, pelo interessado, de requisitos
que assegurem a eficácia dos objetivos desta norma, em especial:

- compromisso formal em realizar, diretamente pelo Estado de Minas
Gerais, a totalidade de suas importações, sendo-lhe facultado efetuá-las de
forma gradual, dentro dos prazos e nos limites dos percentuais mínimos a
seguir discriminados:

a) 50% (cinqüenta por cento) das importações totais, em até 6 (seis) meses
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contados da data de protocolo do documento relativo à formalização do
compromisso;

b) 80% (oitenta por cento) das importações totais, em até 12 (doze) meses
contados da data de protocolo do documento relativo à formalização do
compromisso;

e) 100% (cem por cento) das importações totais, em até 18 (dezoito)
meses contados da data de protocolo do documento relativo à formalização
do compromisso:

II - apresentação, à administração fazendána de sua circunscrição, de
relação mensal de suas importações realizadas no mês anterior,
discriminando-as, individualmente, por data do desembaraço, valor, tipo do
produto, destino, documento de importação e valor do ICMS, se incidente.

§ 1 0 - Excetua-se da obrigatoriedade da importação direta a aquisição de
bens e produtos de origem estrangeira que, em decorrência de monopólio ou
por motivo relevante e alheio à vontade do contribuinte mineiro signatário do
compromisso de que trata este artigo seja necessariamente promovida com
a intermediação de empresa de outro Estado, desde que não se verifique
qualquer das seguintes condições:

- a empresa intermediária pertença ao mesmo titular:
II - a empresa intermediária mantenha relação de interdependência com o

estabelecimento mineiro destinatário da mercadoria:
III - a operação de importação tenha como objetivo inicial destinar a

mercadoria ao Estado de Minas Gerais, observado o disposto em legislação
complementar.

§ 20 - O pedido de moratória implica o reconhecimento, pelo interessado,
do crédito tributário autuado ou denunciado e a desistência formal e
definitiva de sua discussão administrativa ou judicial.

§ 3° - O descumprimento, em qualquer tempo, dos termos estabelecidos
para fins de concessão da moratória de que trata esta lei implicará, a partir
da data de sua caracterização, a cessação da moratória e da garantia de
extinção dos créditos de que tratam os incisos 1 e III do artigo anterior,
determinando o início do prazo para aplicação das respectivas sanções
administrativas e fiscais, com a reconstituição integral do crédito tributário,
observado o disposto no inciso III do art. 70 desta lei.

Art. 70 - Após 3 (três) anos de vigência formal da moratória e verificado o
cumprimento de seus termos, o Estado concederá, mediante requerimento
do interessado, a extinção do crédito tributário mencionado no art. 5 0 desta
lei, na proporção de 50% (cinqüenta por cento) e na forma de:

- compensação do débito, autuado ou denunciado, com crédito
acumulado de ICMS, aplicada a remissão em relação ao saldo devedor
remanescente, observando-se o limite definido no 'caput" deste artigo:
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II - remissão de 50% (cinqüenta por cento) do crédito tributário

mencionado, na ausência de crédito acumulado de !CMS, para o contribuinte
que se enquadre nos termos da moratória e os cumpra integralmente;

III - transação, a critério do Secretário de Estado da Fazenda, para o
contribuinte que cumpra parcialmente a moratória, observado o disposto no
inciso 1 do "caput" do art. 60 desta lei.

Art. 80 - Decorridos 5 (cinco) anos de cumprimento integral dos termos da
moratória pelo contribuinte, o Estado promoverá, mediante requerimento, a
remissão total do crédito tributário de que trata o art. 50 desta lei.

Art. 90 - O subitem 2.1 da Tabela B anexa à Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, vigorará com a seguinte redação, até 31 de dezembro de
1997:
2 Análise e aprovação em

1	projeto de sistema de
prevenção de incêndio

em edificações:
- estabelecimento

industrial ou comercial,
inclusive depósito,

agência ou equivalente,
- com área construída de:

- até 100m2	30,00
-	- até 160m 2	48,00
-	- até 240m 	72,00
-	- até 300m	90.00

-até 450m 2	135,0
o

- mais de 450m2 , à
exceção de shopping
center", cujo valor será 200.0

individualizado por	O
-	unidade_(loja)

- imóvel residencial, com
-	área construída de:
-	- até 150m 2	isento
-	- até 200m 2	40,00
-	- até 300m-2
-	- até 400m 2	80.00

- mais de 400m2	120.0
O

Art. 10 - A Tabela B anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
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passa a vigorar com a redação constante no anexo desta lei, a partir de 1 0 de
janeiro de 1998.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 16

da Lei no 11.623, de 19 de outubro de 1994.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

Anexo
(a que se refere o art. 10 da Lei n°, de de de 1997)

Tabela B
Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente de

Serviços Prestados pela Polícia Militar
(a que se refere o art. 115 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975)

* - A referida tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo'

de 19/12197.

* - Republicado em virtude de incorreções havidas na edição de

16112197. na pág. 16, col. 3.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.466197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.466197. do Deputado Mau ri Torres, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária, Ação Social e Educacional do
Médio Piracicaba - ACASMEP -, com sede no Município de João Monlevade,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.466197
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Ação Social e

Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -, com sede no Município de
João Monlevade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária,

Ação Social e Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -, com sede nc
Município de João Monlevade,

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER SOBRE EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.150197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.150/97, do Deputado João Batista de Oliveira, tem

por objetivo dar nova redação ao art. 36 da Lei n° 12.427, de 27112196, que
dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de
Primeiro e Segundo Graus.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua constitucional idade, legalidade e juridicidade na
forma do Substitutivo n° 1.

Em virtude de requerimento do autor, aprovado em reunião plenária de
2015197, foi a matéria à Comissão de Defesa do Consumidor, que opinou por
sua aprovação e apresentou a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1

A seguir, esta Comissão opinou pela aprovação do projeto no 1 0 turno, na
forma do Substitutivo n° 2, que apresentou.

Na fase de discussão no 1 0 turno, foram apresentadas, em Plenário, as
Emendas n°s 2 a 6 e o Substitutivo n° 3, que vêm a esta Comissão para
receber parecer. Cumpre-nos, assim, opinar sobre a matéria.

Fundamentação
A Emenda n° 2, do Deputado José Militão, objetiva suprimir o inciso IV do

art. 36 e dar nova redação ao inciso III do mesmo artigo da referida lei, com
a redação dada pelo art. 10 do projeto. Com essa alteração, o percentual de
20% destinado a programas públicos do Governo do Estado passará a se
destinar ao Fundo Penitenciário Estadual.

A Emenda n° 3. do Deputado João Batista de Oliveira, visa a dar nova
redação ao art. 10 do projeto, alterando a destinação dos recursos a que se
refere o seu "caput'. Entretanto, tal objetivo já havia sido alcançado com a
Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1.

De autoria do Deputado José Bonifácio, a Emenda n° 4 visa a dar nova

redação ao inciso IV do art. 36 da Lei n° 12.427. de 1996, com a redação

dada pelo art. 1 0 do Substitutivo n° 1, para que os recursos ali previstos

(20%) sejam encaminhados à construção, à reforma e à manutenção de

estabelecimentos penitenciários das comarcas e de centros destinados ao
recolhimento e à guarda de menores infratores e ao custeio do atendimento
à saúde dos respectivos presos e menores.

A Emenda n° 6, do Deputado Antônio Júlio, da mesma forma que as
anteriores, altera a destinação dos recursos mencionados.
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Essas emendas, todavia, não se coadunam com o objetivo precípuo do
Estado, que vem adotando medidas com o objetivo de aumentar sua
arrecadação para fazer face às necessidades de caixa. Por tal motivo,
somos de opinião que tais emendas sejam rejeitadas.

Já o Substitutivo n° 3. do Deputado Péricles Ferreira, tem por escopo
introduzir mudanças mais profundas no texto da Lei n° 12.427, de 1996,
alterando, além de seu art. 36. os arts. 2 0 . 10, 12, 18. 30 e 35.

A grande inovação do referido substitutivo é que ele não mantém a
cobrança do acréscimo de 20% sobre o valor total das custas e o valor dos
emolumentos por atos extrajudiciais, lançados em livros de notas e em livros
de registros públicos. Outra alteração relevante refere-se à atualização do
valor das custas da Primeira e da Segunda Instâncias, dos atos comuns e
dos preços em geral, adequando-o à realidade atual e determinando sua
atualização anual pela variação da UFIR ou outro índice que venha a
substituí-Ia. Essa alteração, objetivo central do substitutivo, visa ao aumento
da arrecadação de custas judiciais, tendo em vista a necessidade de
recursos por que passa nosso Estado.

Todavia, alguns problemas devem ser apontados.
A nova redação dada ao art. 10 da Lei n° 12.427 cria isenção do

pagamento de honorários de perito e de sucumbência, o que só pode ser
feito no nível federal.

Falta coerência ao substitutivo sob exame na nova redação que dá ao art.
18, § 20 . inciso II, pois este isenta de pagamento prévio ações nas quais não
são devidos pagamentos.

A nova redação do art. 30 mantém a indexação das custas de acordo com
a UFIR, mas extingue a correspondente atualização dos valores das classes
de ações. Consideramos inoportuna tal modificação, uma vez que resultará,
em médio e longo prazos, em aumento real das custas.

A nova redação dada ao art. 36 precisa ser compatibilizada com o art. 34
da Lei n° 12.427.

Por fim, quanto ao art. 3 0 do substitutivo em referência, temos a observar
que não há como suplementar o orçamento de 1998. uma vez que este
ainda não entrou em vigor.

Com o objetivo de sanar os problemas que acabamos de apontar,
apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n o 4.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 3, ficando

prejudicada a Emenda n° 5; pela rejeição das Emendas n°s 2, a 4 e 6 e pela
aprovação do Substitutivo n° 4, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N°4
Altera a Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as
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custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de Primeiro e
Segundo Graus.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O "caput" dos arts. 2 11 , 12 e 30 da Lei n o 12.427, de 27 de

dezembro de 1996, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 20 - O recolhimento das custas dar-se-á mediante a utilização dos

mesmos documentos previstos para o pagamento dos tributos estaduais e
será disciplinado por meio de ato normativo da Secretaria de Estado da
Fazenda e da Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais."

"Art. 12 - O pagamento das custas devidas no Juízo de Primeiro Grau
efetua-se no ato da distribuição, inclusive nos embargos à execução, na
ação monitória e nas ações penais privadas."

"Art. 30 - Os valores constantes nas tabelas anexas a esta lei serão
atualizados anualmente pela variação da UFIR ou outro índice que venha a
substitui-Ia.".

Art. 20 - Acrescente-se ao art. 18 da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de
1996, o seguinte § 50:

"Art. 18- ......
§ 50 - Ao Estado não se aplica o disposto neste artigo.".
Art. 30 - Os dispositivos a seguir indicados da Lei n° 12.427, de 27 de

dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 34 - O valor do porte de retomo e das cópias reprográficas poderá ser

atualizado sempre que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
- e fornecedores de máquinas reprográficas alterarem os seus preços."

"Art. 35- .....
III - da receita adicional sobre os emolumentos do extrajudicial."
"Art. 36 - A receita provenientes da arrecadação das custas, constantes

nas Tabelas 1 a 4 anexas, será repassada integralmente ao Tesouro
Estadual na forma de recursos ordinários livres.

Parágrafo único - Incluem-se na receita de que trata este artigo os recursos
provenientes da aplicação da Lei Federal n o 9.099. de 26 de setembro de
1995.".

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 1998.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as
contidas na Lei n° 12.155, de 21 de maio de 1996, no que se refere a custas
judiciárias.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Maun Torres, relator - João Batista de Oliveira

- João Leite - Sebastião Navarro Vieira - Gilmar Machado.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 335 a REUNIÃO ORDINÁRIA. EM 18112197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Mana Olivia

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: ia Fase (Expediente): Ata:
discurso do Deputado Durval Angelo: aprovação da ata - Questões de
ordem; chamada de recomposição de quorum"; existência de número
regimental para continuação dos trabalhos - Correspondência: Ofícios e
telegrama - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°s 1.581 a 1.586197 - Requerimentos n os 2.447 a 2.452197 -
Requerimentos dos Deputados Durval Angelo e outros, Paulo Pettersen,
Anderson Adauto (2) e Geraldo Santanna - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Meio Ambiente, de Política Agropecuária e de Educação e
do Deputado Aílton Vilela - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Antônio Júlio e Jorge Eduardo de Oliveira: questão de ordem: chamada de
recomposição de 'quorum"; existência de número regimental para
continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Paulo Piau, Sebastião Navarro Vieira e Anderson Adauto: questões
de ordem; chamada de recomposição de quorum"; existência de número
regimental para continuação dos trabalhos - 2' Parte (Ordem do Dia): 1a
Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Designação de
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 49197 - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Geraldo Santanna, Paulo
Pettersen, Durval Angelo e outros e Anderson Adauto; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n° 1.452/97; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação
- Questões de ordem - Votação de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Anderson Adauto; discursos dos Deputados Anderson Adauto e
Durval Angelo: rejeição: verificação de votação; inexistência de "quorum"
para votação; anulação da votação: renovação da votação do requerimento;
rejeição - Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - 2a Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Votação,
em 1 0 turno. do Projeto de Lei n° 1.150197: requerimento do Deputado
Arnaldo Penna: deferimento; votação do Substitutivo n° 4, salvo emendas e
destaque; aprovação: votação do art. 50 : discursos dos Deputados Arnaldo
Penna, João Batista de Oliveira e Paulo Pettersen; aprovação; votação das
Emendas n°s 2 a 4 e 6; rejeição: verificação de votação; ratificação da
rejeição; prejudicial idade dos Substitutivos n°s 1 a 3, do projeto original e das
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Emendas n°s 1 a 5 - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.550197;
apresentação das Emendas n os 1 a 4; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de Administração
Pública - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.137/97; aprovação
na forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n o 1 - Encerramento.

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Mana Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - lrani Barbosa - Ivaír Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Milftão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênio - Mana José Haueisen - Maun Torres - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péncles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 211-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
i a Fase (Expediente)

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

anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Para discuti-la, com a palavra, o

Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, eu só gostaria de obter uma

informação: se consta na ata que nós fomos autores de um dos
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requerimentos de convocação do Secretário da Fazenda hoje, na parte da
manhã, aqui, na Assembléia.

O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao 2°-Secretário,
Deputado ivo José, para que ele preste esclarecimentos.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - Consta que foi lido, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Consta que foi lido pelo Sr. Secretário. Em discussão, a

ata. Não havendo retificação a ser feita nem outros oradores para discutir a
ata, dou-a por aprovada.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Não há número regimental. Solicito o

encerramento, de plano, da reunião.
O Deputado Miguel Martini - Pela ordem, entendo que haja Deputados fora

do Plenário, mas que estão presentes. Solicito a recomposição de 'quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra o Sr. Secretário para

proceder à chamada dos Deputados.
• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. Portanto, há

"quorum" para a continuação dos trabalhos.
Correspondência

- O Deputado Rêmolo Aloise, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Sávio Souza Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Belo

Horizonte, encaminhando mensagem desta Câmara em comemoração aos
seus 50 anos de reabertura.

Do Sr. Elmo PaN, Superintendente Estadual do Banco do Brasil,
encaminhando informações sobre as operações de crédito contratadas no
Estado no período de 2117197 a 7111197 e o levantamento relativo ao

2	PRONAF - RURAL RAPIDO. (- À Comissão de Política Agropecuária.)
Do Sr. Jorge Henrique Schmidt. Chefe de Gabinete da Secretaria da

Fazenda, em atenção a requerimento da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, prestando esclarecimentos sobre a cobrança de
ICMS nas remessas de produtos para outros Estados. (- Anexe-se ao
Requerimento ri0 2.245/97.)

Do Sr. Arnaldo Lemos Figueiredo, Delegado Federal de Agricultura em
Minas Gerais, encaminhando cópia do extrato de convênio firmado entre o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e o Colégio Brasileiro de
Reprodução Animal - CBRA - Horizonte - MG. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual. c/c o art. 100,
inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Joubert Coelho Pereira, Presidente da Associação República Livre
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do Artesão Feiras da Liberdade - ARLA -. encaminhando documentos
diversos, relativos a denúncias feitas contra o Governador do Estado e o
Secretário da Cultura. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

TELEGRAMA
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do

Estado, comunicando o recebimento do Ofício n o 2.761/97 e informando que
o assunto foi encaminhado à Secretaria da Casa Civil.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.551/97

Estabelece normas para a declaração de utilidade pública estadual de
sociedades e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As sociedades civis, as associações e as fundações constituídas

ou em funcionamento no Estado com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade podem ser declaradas de utilidade
pública estadual, provados os seguintes requisitos:

- que adquiriram personalidade jurídica;
- que estão em funcionamento há mais de 2 anos;

III - que os cargos de sua direção não são remunerados;
IV - que os diretores são pessoas idôneas.
Parágrafo único - A declaração de cumprimento das exigências dos incisos

II. III e IV deste artigo poderá ser dada por Juiz de Direito, Promotor de
Justiça, Juiz de Paz. Prefeito, Presidente da Câmara, Delegado de Polícia ou
seus substitutos legais da comarca em que a entidade for sediada.

Art. 20 - Nenhum favor do Estado decorrerá do título de utilidade pública.
Art. 30 - Será cassada pela Assembléia Legislativa a declaração de

utilidade pública da entidade que:
- deixar de cumprir as finalidades para as quais foi constituída:

II - deixar de preencher qualquer dos requisitos do art. 1 0 desta lei.
Parágrafo único - O processo de cassação terá início mediante

representação documentada do Ministério Público ou de qualquer
interessado.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis

nos 3.373, de 13 de maio de 1965;5.830, de 7 de dezembro de 1971; 12.240,
de 6 de julho de 1996. e 6.141, de 13 de maio de 1973.

Sala de Reuniões, 4 de dezembro de 1997.
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Antônio Júlio
Justificação: A proposição em tela objetiva estabelecer critérios bem

definidos para que uma entidade seja declarada de utilidade pública
estadual. A Lei no 3.373, de 1515165, a primeira a estabelecer critérios a
respeito, teve seu art. 1 0 modificado respectivamente pelas Leis n°s 5.830,
de 7/12171, e 12.240, de 617196. Assim, entendemos ser necessária uma
sistematização, disciplinando a matéria por meio de um ordenamento que
especificamente trate dos requisitos relacionados à declaração de utilidade
pública. Cabe salientar que a expressão 'tomando-se aptas para receber
subvenções", contida na Lei n° 12.240, de 6/7196, vem gerando
interpretações divergentes. A partir da nova redação ora proposta, ter-se-á
uma legislação relativa somente aos requisitos para a declaração de
utilidade pública, deixando a questão da liberação de subvenções para a
legislação pertinente.

Ante o exposto, confiamos no apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.582197
Declara de utilidade pública a Associação Artística e Cultural Coro

Municipal Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Artística e

Cultural Coro Municipal Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de
Fora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1997.
Sebastião Helvécio
Justificação: A referida Associação é uma sociedade civil sem fins

lucrativos, tem por finalidade a promoção e a difusão da arte e da cultura.
mediante o estímulo à prática do canto coral.

Fundado em junho de 1995, o Coro Municipal Juiz de Fora vem
desenvolvendo um trabalho cultural: realiza apresentações, buscando a
integração sociocultural da comunidade. E hoje um dos principais grupos
culturais mineiros: representa a cidade nos principais encontros de corais
realizados no País e no exterior e organiza anualmente o Festival
Internacional de Coros.

A Associação é registrada em cartório e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e que nada recebem pelas funções que exercem.

Dessa forma, entendendo ser de grande relevância o trabalho
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desenvolvido pela entidade, solicito o apoio de meus pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.583197
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais São Geraldo - OSGE

-, com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais São

Geraldo - OSGE -, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Péncles Ferreira
Justificação: A instituição Obras Sociais São Geraldo - OSGE -, fundada

em 1987, foi constituída com vistas a melhorar o nível de vida do menor
carente, da família e da comunidade em geral. No desempenho desse
honroso trabalho, desenvolve atividades que buscam combater a fome e a
pobreza e presta diversos serviços gratuitamente.

As iniciativas empreendidas pela entidade revestem-se de grande alcance
social, uma vez que promovem o desenvolvimento pessoal e social do
indivíduo necessitado.

Além do exposto, a entidade preenche os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, o que legaliza e reforça a postulação contida
neste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.584197
Cria a Campanha Estadual de Prevenção de Acidente Doméstico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:-
Art. 1 0 - Fica criada a Campanha Estadual de Prevenção de Acidente

Doméstico.
Parágrafo único - É considerado acidente, nos termos desta lei, aquele

ocorrido no ambiente doméstico e que cause lesão provocada pelos
seguintes agentes:

- líquido quente;
II - fiação elétrica;
III - fogo;
IV - fogo de artifício;
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V - substância inflamável e tóxica;
VI - corpo estranho;
VII - medicamento e outros.
Art. 20 - A Campanha Estadual de Prevenção de Acidente Doméstico tem

como objetivo reduzir o número de acidentes domésticos e sua gravidade,
por meio da divulgação dos principais fatores causadores e dos primeiros
procedimentos recomendáveis para atenuar os danos.

Art. 30 - O Estado promoverá a Campanha a que se refere o art. 10,
anualmente, por um período não inferior a 3 (três) meses.

Parágrafo único - A realização da Campanha se dará em órgãos públicos
estaduais, prioritariamente nas escolas, nos hospitais e nos centros de
saúde.

Art. 40 - A divulgação da Campanha Estadual de Prevenção de Acidente
Doméstico será feita por meio de:

- propaganda nas emissoras de rádio e televisão;
II - palestras:
III - produção de material audiovisual;
IV - cartazes e folhetos educativos.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Campanha Estadual de Prevenção de Acidente Doméstico,

realizada anualmente, poderá reduzir de modo significativo a ocorrência
desses acidentes.

Devemos salientar ainda que a prevenção deve ser incentivada na defesa
da saúde, não só em virtude de gerar despesas muito inferiores às de
qualquer tratamento de cura, mas também porque evita em grande parte o
sofrimento humano.

Recomendações básicas sobre o correto acondicionamento de
medicamentos e substâncias químicas e cuidados que devem ser tomados
com substâncias inflamáveis e em locais especiais são algumas das
instruções de prevenção, que poderão ser divulgadas das mais diversas
maneiras, orientando a população e produzindo um resultado eficiente, com
um custo significativamente mais baixo.

Além de prevenir as situações de risco geradoras de acidentes, a
Campanha buscará também orientar sobre os primeiros procedimentos a
serem adotados para que o dano seja o menor possível.

Essa experiência já foi realizada em outros Estados e até em outros países
com um sucesso considerável, o que nos leva a acreditar que o mesmo
poderá ocorrer em Minas Gerais, com a realização dessa Campanha ao
longo dos anos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.585197
Dispõe sobre o fornecimento de água e energia elétrica destinadas a

unidades residenciais cujos responsáveis estejam desempregados e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O fornecimento de água e energia elétrica destinadas a unidades

residenciais cujos responsáveis estejam desempregados somente será
suspenso após 6 (seis) meses de atraso no pagamento.

§ 1 0 - O benefício a que se refere este artigo somente se aplica aos
trabalhadores que não dispõem de nenhuma remuneração assalariada,
devidamente comprovada, assim como aos demais moradores que integram
a renda do grupo familiar.

§ 211 - Na composição da renda do grupo familiar, consideram-se
responsáveis os cônjuges e os filhos maiores de 18 (dezoito) anos que
residam no mesmo imóvel.

Art. 20 - Findo o prazo estabelecido no art. 1 0, o beneficio cessará,
mediante o parcelamento da dívida em atraso, a ser negociada com as
empresas concessionárias.

§ 1 0 - Os consumidores beneficiados ficam isentos do pagamento de juros
e de multas por atraso.

§ 20 - A não-quitação das parcelas vencidas, relativas aos débitos
suspensos, nas datas previstas pelas empresas concessionárias implicará a
cobrança de multas por atraso e de juros, de forma não retroativa.

Art. 30 - O requerimento para a obtenção do benefício será encaminhado
ao órgão responsável pelo serviço público e nele devem constar:

- declaração do usuário, indicando todos os responsáveis pela
composição da renda do grupo familiar:

II - carteira de trabalho dos responsáveis, comprovando o rompimento da
relação de emprego em período não superior a 6 (seis) meses contados da
data do requerimento;

III - comprovantes de pagamento das contas relativas ao trimestre
imediatamente anterior.

Art. 40 - O usuário que tenha usufruído do benefício previsto nesta lei
poderá requerer apenas um único novo benefício, após o prazo minimo de 2
(dois) anos contados a partir da data do primeiro requerimento.

Art. 50 - O Estado repassará às empresas responsáveis pelos benefícios
mencionados nesta lei os recursos financeiros necessários para que sejam
cobertos os custos dela decorrentes.

Parágrafo único - Será consignada, no orçamento previsto para o ano de
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1999, dotação suficiente para a concretização do programa estabelecido.
Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90

(noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Bené Guedes
Justificação: O Pais vive uma das maiores crises de desemprego, e a

legislação não pode ignorar a situação dos desempregados de nosso Estado.
Esta proposição tem caráter emergencial e procura afastar qualquer desvio

de ordem meramente assistencial. São beneficiados os grupos familiares em
que a perda do emprego tenha sido um fato recente, afastando, assim, a
hipótese do favorecimento a pessoas dotadas de pouca ou nenhuma
propensão ao trabalho.

Não se concede a isenção do pagamento: a suspensão proposta permite,
apenas, que as famílias tenham um pequeno alívio em suas despesas, uma
vez que, por motivos alheios à sua vontade, não podem, temporariamente,
pagar serviços essenciais, como água e energia elétrica.

Assim sendo, nada impede que esta proposição venha a ser aprovada
nesta Casa, que sempre se mostrou atenta aos problemas e às dificuldades
dos desfavorecidos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.586197
nc>rinrn rfiairtilirtr1 p pública a Creche Vovô Javme de Pinho, com sede no

Município de Pirapetinga. --,.. - --
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 11 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Vovô Jayme de

Pinho, com sede no Município de Pirapetinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Bené Guedes
Justificação: A Creche Vovô Jayme de Pinho é uma sociedade civil sem

fins lucrativos que presta total assistência às crianças de até 6 anos de
idade, especialmente as crianças carentes da comunidade local.

Além disso, cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.447197, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,

solicitando seja formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas à
prorrogação do prazo de vencimento dos financiamentos de secuntização
dos produtos rurais do Município de Centralina. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 2448197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à prestação de
informações sobre os contratos administrativos firmados entre esse órgão e
a FHEMIG, a FUNED e a HEMOMINAS. (- À Mesa da Assembléia.)

N° 2.449197, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à abertura dos arquivos secretos do DOPS em Minas Gerais.

N° 2.450/97, do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando se manifestem
ao Embaixador e aos Cônsules do Chile no Brasil votos de repúdio devido ao
mau tratamento que brasileiros estão recebendo naquele país. (- Distribuídos
à Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.451197. do Deputado José Bonifácio, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Fazenda com vistas a que informe se a fiscalização de
contribuintes do ICMS irá ocorrer em outros municípios do mesmo porte de
Barbacena. (- À Mesa da Assembléia.)

N° 2.452197. da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
suspensão do fechamento do ensino médio na Escola Estadual Professor
José Saint'Clair de Magalhães Alves, no Município de Juiz de Fora. (- A
Comissão de Educação.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Durval
Angelo e outros, Paulo Pettersen, Anderson Adauto (2) e Geraldo Santanna.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Meio Ambiente, de Política Agropecuária e de Educação e -do Deputado
Ailton Vilela.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio,
O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na parte da

manhã eu fiz um pronunciamento sobre alguns pontos que considerei
complicados no projeto da COPASA. Assim, na parte da tarde, gostaríamos
de continuar mostrando aos Deputados a nossa preocupação. Dizíamos que
sabemos da necessidade de a COPASA entrar em um novo estágio de
desenvolvimento empresarial, voltado para a eficácia e para a eficiência,
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notadamente, na operação de seus serviços em termos de qualidade,
quantidade e na preservação do meio ambiente.

Quando nos referimos à quantidade, surge aquela velha discussão sobre o
grande problema que aflige o mundo na virada do século: a água. Queremos
aproveitar esse projeto para discutir a capacidade da COPASA de garantir
água para a população. Já participamos de vários debates sobre a
quantidade de água que a humanidade terá a partir do ano 2000. O país que
tiver água em quantidade e qualidade dominará o mundo.

Além desse problema relacionado com a água, também estamos
preocupados com o meio ambiente, que, hoje, é uma preocupação mundial,
é uma preocupação do Governo do Estado, da União e de toda a população.
Gostaríamos que nesse projeto enviado a esta Casa também ficassem
definidos, de alguma forma, recursos para serem investidos na preservação
do meio ambiente.

Também na parte da manhã falávamos sobre a necessidade de o Governo
fazer investimento na área de saneamento. Como a COPASA não tem
recursos, como a COPASA tem dificuldades e como o Governo do Estado,
como todos nós sabemos, está com dificuldade de caixa, vimos, a cada
momento, a dificuldade e a falta de investimento sempre aumentarem.
Queremos alertar os companheiros para esse momento importante na vida
do povo mineiro, que é a preocupação do Governo em abrir o capital da
COPASA.

Urna outra preocupação é que queríamos que o projeto definisse critérios
para a abertura do capital. Sabemos que existem empresas multinacionais,
empresas que tratam desse assunto querendo vir para Minas Gerais, que
hoje é um mercado altamente rentável, principalmente se for da forma como
o Governo está propondo, que é a venda das suas ações com a rentabilidade
garantida de 6% ao ano. Com isso, haverá realmente interesse de grupos
internacionais. Já denunciamos aqui, hoje, e voltamos a dizer que parte
desses interessados já estão na COPASA, como aconteceu com a CEMIG.
Seis meses antes do edital ser publicado, a empresa ganhadora já tomava
frente de parte dos negócios da CEMIG.

Queremos alertar mais uma vez, antes do inicio da discussão do projeto
em pauta, sobre a parte constitucional. Diz o art. 30, em seu § 5. 0 , que
"compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte coletivo, que tem caráter essencial". E o Governo já está
negociando.

Outra preocupação é a possível venda das ações da COPASA. E o que
aconteceu com a CEMIG. Falei sobre isso de manhã e estou repetindo
agora, na parte da tarde, para alertar para o fato de que, quando as ações da
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CEMIG foram negociadas na Bolsa de Valores, parte delas, ou seja, mais ou
menos a metade, R$400.000.000,00, já estavam comprometidas em resgate
do eurobônus, que aprovamos nesta Casa. Na verdade, o Governo não
recebeu nenhum recurso da venda da CEMIG, e, com isso, o Estado de
Minas ficou sem aqueles recursos tão anunciados para serem investidos nas
áreas de saúde, educação e segurança.

Hoje precisamos ter esse cuidado, porque o que aconteceu ontem foi
realmente um fato lamentável. A Secretaria da Fazenda, num desrespeito a
esta Casa, emitiu as guias de IPVA sem autorização legal, sem autorização
desta Casa. Isso nos deixa em dúvida sobre o processo de venda das ações
da COPASA, porque tenho a certeza de que o Governador não tem
conhecimento da forma como essa negociação está sendo tratada. Se ele
tivesse conhecimento pleno dessa situação, ele já teria recuado ou pedido
algumas explicações ao Secretário da Fazenda.

E essa irresponsabilidade da Secretaria da Fazenda tem feito o
Governador do Estado passar por um grande desgaste político em nível
nacional, porque esse episódio do IPVA pode-se comparar ao da greve da
Polícia Militar. Alertou-se esta Casa sobre a realização dessa greve, que
poderia ter sido evitada se meia dúzia de pessoas que estão rodeando o
Governador, que não sabem nada de política e de administração, não
tivesse levado a ele notícias mentirosas. Tenho certeza de que, se tivesse
conhecimento da gravidade daquele momento, na época, ele teria tomado
alguma medida, como tentou depois.

Mas esse episódio do IPVA deixa um exemplo para esta Casa. Temos que
dele tirar alguma lição, como, por exemplo, o desrespeito que a área
econômica tem polo Poder Legislativo. Ele não poderia de forma nenhuma
liberar essas vias para os contribuintes. Isso é crime de responsabilidade, e
alguém precisa ser responsabilizado por ele. Não houve justificativa, como
vimos hoje pela manhã, por parte do Secretário, que, na maior cara-de-pau.
assumiu a responsabilidade pela emissão das guias. E aí? Só assume?

Se fosse qualquer outro trabalhador, se fosse qualquer outra pessoa, ela
seria punida, seria presa. Agora, porque é o Secretário da Fazenda, que tem
feito isso sistematicamente com esta Casa, que, na maior cara-de-pau, falou
que estava definida desde agosto esta majoração de IPVA e que já havia um
cronograma para a liberação das guias, apenas nos é enviado o projeto,
como é comum em final de ano, para ser aprovado às pressas e de qualquer
forma.

Mais uma vez temos alertado, temos denunciado a pressa com que se
quer votar alguns projetos aqui na Assembléia Legislativa. E essa pressa que
promove o desgaste político do Governador. Há 15 dias, quando esse projeto
chegou, tive o cuidado de lê-[o, artigo por artigo, e discuti-lo sob o comando
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do Líder do Governo, Péncles Ferreira, que convocou alguém da Secretaria
da Fazenda. Sentamos para, juntos com o Deputado José Braga, participar
de um parecer ou de um substitutivo. E aí levantei algumas questões.
Naquela época, o representante da Secretaria da Fazenda, Dr. Jorge
Schmidt, já disse que as guias estavam sendo emitidas. Até aí
concordávamos, porque o Governo ainda tinha um prazo. Mas entre emitir
as guias e entregá-las há uma diferença muito grande.

Hoje eu gostaria de ter feito perguntas ao Secretário da Fazenda. mas não
participei do debate, porque passo a não respeitar as pessoas que não nos
respeitam. Aliás, acho que a Assembléia não deveria ter recebido aqui, hoje,
o Secretário da Fazenda. E claro que ele poderia justificar-se, mas através
de um oficio, e não pessoalmente. Dessa forma, ele afrontou mais uma vez
a todos nós, Deputados.

Naquela época, coloquei essa questão para o Dr. Jorge Schmidt: com
aquele projeto eles estariam preocupados com a política do Governador
Eduardo Azeredo? Ele me respondeu que a preocupação da Secretaria da
Fazenda é arrecadar. E é exatamente essa ganância de arrecadação, essa
ganância tributária do Governo do Estado de Minas Gerais, que é histórica,
pois vem desde a Inconfidência Mineira, que tem trazido para os
governantes deste Estado um desgaste muito grande. A Secretaria da
Fazenda é muito boa para tributar, mas não sabe arrecadar. Já falei isso
várias vezes: não adianta tributar, se não houver preocupação com a quantia
que entrará nos cofres do Estado. O único recurso que eles sabem que irá
entrar para os cofres públicos são os impostos diretos, como o IPVA. Este é
muito fácil. Eles calculam a quantidade de carros e mandam a conta. Cada
contribuinte, então, faz o seu pagamento, facilitando a sua fiscalização.

Mas, discutindo ainda o problema do IPVA, para que vocês tenham uma
idéia, no projeto inicial do Governador, a Secretaria da Fazenda queria
aplicar os mesmos critérios usados para a cobrança do ICMS com relação às
pessoas que deixassem de pagar o seu tributo. Eu disse aqui, hoje de
manhã, e volto a dizer: cada Deputado deveria pegar o projeto original e dar
uma olhada para ter uma idéia da aberração que é esse projeto. Se não
fosse a capacidade do Deputado José Braga, estaria em discussão muito
mais do que esses 4%. O Governo queria cobrar de todos os proprietários de
carro. Assim, sena interessante que todos os Deputados perdessem uns
cinco minutos e olhassem o projeto original do Governador, para que
pudessem sentir que o que passou ontem e o que passou hoje mostra uma
incompetência e uma irresponsabilidade muito grande dos técnicos da
Secretaria da Fazenda que estão elaborando esses projetos.

E quando a gente tenta discutir com eles projetos que beneficiariam o
Governo e o Tesouro, se não houver uma participação ou uma orientação
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efetiva dos técnicos da Secretaria da Fazenda, eles não aceitam nenhuma
sugestão. Com muita dificuldade, aceitaram nossa sugestão e mudaram o
projeto, no que diz respeito às multas. Mas foi uma reunião demorada,
complicada, na qual explicamos para um técnico da Fazenda, fazendo a
projeção da arrecadação, com a qual, depois, ele concordou. O mesmo está
acontecendo agora com o ICMS do cigarro. Eles não tinham projeção de
arrecadação. Então, para que se aumentar o imposto? Só para haver um
desgaste? E o Governo Eduardo Azeredo aumentou esse imposto. Isso
parece ter sido orquestrado para desestabilizar o nosso Governador.

Então, gostaria que todos vocês reservassem um pouco de tempo para
analisar o projeto do IPVA e para que, assim, possamos continuar a nossa
análise.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.
• Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, o Projeto de Lei n° 1.550197 dispõe sobre a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá outras providências. O
referido projeto, encaminhado pelo Executivo Estadual à egrégia
Assembléia, solicita autorização para que o Executivo possa processar,
primeiramente, o aumento do capital da COPASA, com a integralização do
Fundo de Agua e Esgotos de Minas Gerais - FAE; e abertura do capital
social da COPASA, estabelecendo a base fundamental para a inserção da
empresa no mercado de capitais, sem ônus para o Tesouro Estadual.

Conforme se pode aquilatar, trata-se de projetos fundamentais para o
planejamento estratégico da empresa, conseqüentemente, para o futuro do
saneamento básico do Estado de Minas Gerais, haja vista que, no momento,
a COPASA possui um total de 611 concessões de abastecimento de água
dos 853 municípios do Estado, além de 78 concessões para exploração dos
serviços de esgotamento sanitário.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Deputado, o senhor me
permitiria um aparte. Abordamos também, na parte da manhã, essa questão
da COPASA. O senhor citou o número de concessões da COPASA - 611
concessões de abastecimento de água -, mas é importante dizer que a
COPASA, apesar de deter essas 611 concessões de serviço de água, opera
em apenas 455 ainda, da mesma forma que, das 78 concessões de esgoto,
ela opera em apenas 35. Ou seja, ela está muito aquém daquilo que deveria
estar no atendimento à população mineira. Estou fazendo essa observação
referente à fala do senhor e, ao mesmo tempo, gostaria de concluir minhas
palavras agradecendo, em nome da Bancada do PMDB, a participação de V.
Exa. no Pequeno Expediente, enriquecendo, com seu pronunciamento, ainda
mais o nosso parlamento. Muito obrigado.
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O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Muito obrigado pelo aparte. V.
Exa. tem razão quanto ao fato de a COPASA ainda não cobrir as 611
concessões, operando em apenas 455. (- Lê:) "Considerando a abrangência
de tal projeto, seja para a futura vida empresarial da COPASA, como
também para o povo mineiro, os mesmos deveriam estar mais bem
documentados, tratando-se inclusive de um processo, que embora não
detalhadamente informado, poderá levá-la a um processo de privatizaç.ão ou
alienação de seus bens. Não gostaríamos de, de antemão, oferecer qualquer
posicionamento de nosso partido, entretanto sugerindo que o aludido projeto
seja tratado de forma diferenciada pelos motivos que iremos caracterizar a
seguir.

Sr. Presidente: Sabemos da importância de uma abertura de capital para a
COPASA.

Sabemos da necessidade da empresa criar alternativas para obter recursos
financeiros para seus empreendimentos (considerando-se inclusive a
situação econômico-financeira do Tesouro Estadual, que não permite
oferecer qualquer apoio financeiro.)"

O Deputado Ronaldo Vasconcellos (Em aparte) - Nobre Deputado Jorge
Eduardo, V. Exa. discute assunto importantíssimo e é até bom que nesses
derradeiros dias de 1997 esta Casa esteja discutindo questões importantes
como essa. Queria hipotecar apoio à fala do nobre Deputado e chamar a
atenção do nossos companheiros Deputados para essa questão da
COPASA, que prejudica em muito urna instituição muito forte aqui em Minas
Gerais. Essa instituição vai ter grande parte dos seus recursos financeiros
prejudicados por causa dessa idéia original do Governo, que poderemos
melhorar. Aliás, esse é o nosso dever.

Nobre Deputado, apresentei uma emenda relativa a essa questão, em que
propus, com referência ao FAE, a negociação de sua transferência parcial ao
BDMG, 50%, para que esse Banco continue trabalhando, como vem
trabalhando há alguns anos com esse fundo, de maneira competente. Que
sua transferência total ou extinção, ou modificação para a COPASA não
venha prejudicar um órgão tão importante como é o BDMG no contexto
político, econômico e social de Minas Gerais. Parabéns ao ilustre Deputado
Jorge Eduardo por trazer à baila urna questão tão importante como essa.
Espero que a Bancada do PMDB e as outras bancadas estudem a nossa
idéia, que é de contemporização para que não caminhemos para a extinção
do BDMG.

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

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.



866
Questão de Ordem

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, pela ordem, sinceramente,
não gostaria de atrapalhar o pronunciamento do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, mas gostaria de solicitar o encerramento da reunião, de plano,
porque não temos praticamente nenhum Deputado em Plenário. Portanto,
Sr. Presidente, gostaria de solicitar que se encerrasse 'de plano' a reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a existência de matérias
importantes na pauta, vai determinar a recomposição do "quorum". Com a
palavra, a Sra. Secretária, para proceder à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Elbe Brandão) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Há quorum"

para o prosseguimento dos nossos trabalhos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros visitantes,

assessores, imprensa; povo brasileiro apático, incrédulo, inseguro, com
horizonte incerto, prefeituras municipais em decadência nos serviços básicos
oferecidos à população, Estados endividados, União desgovernada: com
certeza, não é este o Brasil que nós queremos, mas é o que estamos
construindo, fruto da nossa cultura de vida fácil e do não-cumprimento das
leis.

A educação é o caminho para a grande mudança cultural, por via da
formação dos cidadãos, mas não percebemos avanço nessa direção. O
sentimento é, até, de retrocesso. Sem dúvida, nós estamos metidos num
grande ciclo vicioso: sem educação, não há democracia plena, e, sem
democracia, não há interesse pela educação, não há política pública voltada
para a organização e o bem comum. O Brasil precisa, neste momento, de
homens comprometidos com a sociedade, no Legislativo, no Judiciário e no
Executivo, capazes de realizar aquilo de que o povo brasileiro necessita, que
nem sempre coincide com aquilo que ele quer. Inegavelmente, o poder
público deveria estar na vanguarda da sociedade, dando exemplos
construtivos e coibindo ações destoantes da sociedade, mas, infelizmente, o
que vemos é um poder público desorganizado. desarticulado, influenciado
por forças negativas internas e externas.

E lamentável, vergonhoso, triste o que o Governo Federal determina como
políticas públicas: senão, vejamos. A política macroeconômica atende, em
primeiro lugar, aos interesses externos e, depois, ao setor produtivo nacional.
Todo país competente e sério estimula, incentiva, defende a produção e o
emprego, diferentemente do Brasil. Destruir a poupança interna e trabalhar
com o capital de investidores estrangeiros, com o único objetivo de manter a
inflação próxima de zero, com certeza, não é a melhor decisão para urna
economia como a nossa.
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A ausência de políticas econômicas setoriais, a exemplo da política

agrícola, base da nossa economia, define o grau de incompetência e
inconsistência da nossa equipe econômica.

Quanto às políticas sociais de educação, saúde, segurança, habitação, não
cabe nem fazer comentários, porque são governadas pelo acaso, já que são
absolutamente dependentes do desempenho da economia.

E o comportamento do Governo Federal, que tudo pode, inclusive
seqüestrar recursos dos Estados e municípios, a exemplo do Fundo de
Estabilização Fiscal, que poderia ser chamado, também, de "fundo das
eleições federais", atrapalha a vida do cidadão.

E, nesse mundo globalizado, competitivo, resta-nos a esperança de que
Deus, sendo mesmo brasileiro, fortaleça a família, a escola e as
organizações sociais, para que possamos formar bons cidadãos para
combater os maus cidadãos deste País e construir urna sociedade mais
justa, mais competente e mais feliz.

Gostaria de aproveitar a oportunidade, também, Sr. Presidente, para
comentar um assunto extremamente importante para Minas Gerais. Temos
de fazer um louvor ao Governador Eduardo Azeredo, porque,
proporcionalmente, o nosso foi o Estado que mais criou empregos. A
captação de novos investimentos é, exatamente, fruto dos programas de
incentivo do Governo do Estado. O Fundo de Incentivo às Empresas
Estratégicas - FUNDIEST -, que atinge empresas com investimentos de mais
de US$1 00.000.000,00, - temos o caso da Mercedes Benz, em Juiz de Fora -

foi regulamentado em função da indústria automobilística. Há, ainda, duas
áreas que necessitam de regulamentação. Gostaríamos de chamar a
atenção para a regulamentação do FUNDIEST no tocante à agroindústria.
Esperamos que o Governo do Estado faça uma regulamentação mais
generosa para a agroindústria do que fez para a indústria automobilística,
porque o potencial de geração de empregos e renda advindo da
agroindústria é, inegavelmente. superior ao da indústria automobilística. Não
podemos admitir, a exemplo do que estamos ouvindo dos técnicos do
Governo, condições menores para a regulamentação da agroindústria no
FUNDIEST. Queremos que a agroindústria, que é universal, vai bem no
Triângulo e rio Jequitinhonha, pode ser caseira ou comunitária, pequena,
média ou grande, seja contemplada, no caso do FUNDIEST, dos grandes
investimentos, mais do que a indústria automobilística.

Nesse momento, Minas discute um grande projeto agroindustrial, o projeto
da SATIPEL, para se instalar em Uberaba. Esperamos que o Governo tenha
competência para conseguir conquistar esse grande investimento, importante
para os mineiros, pois corresponde â geração de 3 mil empregos. Esperamos
que, a exemplo da Mercedes Benz. em Juiz de Fora, a SATIPEL possa ser
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contemplada, negociada e possamos conquistá-la em definitivo. E só, Sr.
Presidente, muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, encerra-se hoje, na cidade do Rio de Janeiro, o Congresso e a
Exposição Mundial de Ecotunsmo - WORLD ECOTUR/97. Trata-se de
evento internacional, coordenado pela Biosfera - Sociedade Brasileira para a
Valorização do Meio Ambiente.

O encerramento deste Congresso coloca Minas Gerais em posição de
destaque no cenário nacional, graças à mostra realizada por Poços de
Caldas. Réplicas de uma fonte luminosa e de um vulcão mostravam aos
participantes de todo o mundo o que uma comunidade pode fazer para
possibilitar o encontro do desenvolvimento com a preservação do meio
ambiente, através do chamado turismo ecológico.

Poços de Caldas garantiu para Minas citações elogiosas de inúmeras
autoridades, além de presença na midia nacional e internacional. O Ministro
do Meio Ambiente, Deputado Gustavo Krause, elogiou a participação de
Poços de Caldas no evento. Diante de mais de mil representantes de
entidades ambientalistas de mais de 50 países, afirmou que o Governo
Federal deve copiar o modelo de Minas Gerais, que, através da Lei Robin
Hood, distribui recursos do ICMS para as cidades que melhor cuidam das
questões ambientais. E citou, como exemplo, o esforço feito pela Prefeitura
de Poços de Caldas.

O Presidente da TURMINAS, Paulo Simão, presente no "stand" de Poços
de Caldas, informou que no "Sul de Minas, 16 proprietários de fazendas
estão dispostos a desenvolver programas visando a implantação do turismo
rural" e que a experiência piloto, com acompanhamento monitorado pela
TURMINAS, será realizada no município de Poços de Caldas.

Nesta hora, Sras. e Srs. Deputados, em que o orgulho bairrista de um
poços-caldense fala mais alto, permitam-me registrar nos anais desta Casa a
atuação marcante, firme, segura e coerente do governo implantado em
Poços de Caldas pela atual administração.

A coordenação dos trabalhos da Secretaria de Turismo está afeta ao jovem
advogado, Vereador Marcos Togni. Defensor de um turismo integrado às
ações comunitárias e voltado para o desenvolvimento regional do Planalto
de Poços de Caldas, Marcos Togni vem deixando sua marca registrada na
administração do Prefeito Geraldo Thadeu dos Santos.

De parabéns, portanto, encontram-se o Prefeito Municipal e sua laboriosa e
criativa equipe de trabalho.

Duas imagens marcam profundamente a cidade de Poços de Caldas. Sua
origem vulcânica e as insurgências de águas sulfurosas quentes. Essas
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imagens foram levadas para o WORLD ECOTURJ97. Qual poema concreto,
as réplicas de um vulcão e de uma fonte luminosa projetaram Minas Gerais
como pioneira no trato do desenvolvimento do turismo ecológico.

Ressalte-se, ainda, a participação dos alunos do curso de Turismo da
PUC/Poços. Responsáveis pelo atendimento aos participantes e delegados
brasileiros e estrangeiros, despertaram o potencial turístico de Poços de
Caldas e sua inserção na economia de Minas Gerais.

Reconhecer o trabalho de quem contribui diretamente para o incremento
das receitas públicas, através da indústria do turismo, é fator preponderante
para o permanente desenvolvimento de ações conjuntas que possibilitem,
cada vez mais, a inovação dos meios, a criação de novas tecnologias
aplicadas ao gerenciamento do turismo.

Assim devemos entender o Diploma Destaque Nacional em Ecoturismo,
conferido, por unanimidade, pelos membros do Conselho Diretor da Biosfera
- Sociedade Brasileira para a Valorização do Meio Ambiente, à Prefeitura
Municipal de Poços de Caldas.

Assim devemos compreender a importância da premiação conferida: um
estimulo para que o poços-caldense continue a fazer de sua cidade um ponto
de referência no cenário mineiro. Um ponto de encontro e de convergência
das pessoas que acreditam na imensa capacidade do homem de progredir
sem destruir a natureza.

Afinal de contas, é graças à sua mineiridade que Poços recebeu esse
prêmio. Dessa maneira, Minas se viu engrandecida pelo imenso potencial
turístico que possui e pela grandeza de seus recursos naturais que estão
sendo preservados.

Parabéns, Poços de Caldas! Parabéns, Minas Gerais. E o que tinha a
dizer, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto* - Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu

precisava dar continuidade ao processo da COPASA. mas gostaria de
aproveitar para comunicar um fato aos nossos caros Deputados. O
Governador do Estado está indo para Uberaba hoje inaugurar uma obra que
não acabou ainda, uma obra que não é do Governo Estadual, uma obra que
não tem nem um quinto dela concluído, e o Governador está indo lá
inaugurá-la. Mas isso de que vou falar é o mais sério. Recebi no meu
gabinete - e acredito que alguns Deputados do Triângulo devem ter recebido
também - aquele fax que o Cerimonial passa, comunicando aos Deputados a
presença do Governador em nossas regiões. O que achei interessante foi
exatamente o Governador ir inaugurar uma obra que não está acabada ainda
e ir a uma outra cidade entregar uma ambulância. E. pelas contas que fiz, o
que ele gastou com recursos no combustível do avião, para ir até o Triângulo
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mineiro, é mais do que a ambulância que ele vai entregar numa das cidades.

Isso é o início daquilo que denunciamos aqui, não com relação ao
Governador Eduardo Azeredo, mas é o que seria deste País, o que seria
deste Estado, quando se votasse o direito à reeleição. E o recurso público
sendo utilizado de forma despudorada. São as companhas políticas num
momento em que a população está aflita. Estamos vendo a campanha
política ser deflagrada não só em Minas Gerais como no País todo. É o fruto
de uma decisão política errada que o Congresso Nacional tomou, de ter
permitido a reeleição. Então, existem algumas coisas que, depois que
passam é que vemos que a gente errou. E por isso que iniciei o meu
pronunciamento pela manhã, dizendo do erro que pode ser autorizar a
abertura de capital da COPASA.

Estava conversando com um Deputado aqui, Deputado experiente, um dos
Deputados que mais respeito na Casa, e ele me levantou uma outra questão
extremamente profunda: poderes, instituições não pedem desculpas uns
para os outros. O que vimos hoje aqui, o Secretário da Fazenda vir até o
Poder Legislativo com uma carta, com um pedido de desculpas, é uma coisa
sem precedentes na história da República, no meu entendimento. Nunca
aconteceu isso. Ele veio e confessou o erro que praticou, e fiquei
extremamente preocupado quando ele disse que o Governador não iria fazer
nenhuma caça às bruxas, porque, se o Governo tivesse que fazê-lo, o
primeiro bruxo a ser caçado, dentro da Secretaria da Fazenda, deveria ser o
titular da Secretaria.

Então, meus amigos, o que solicitei pela manhã, em relação à questão da
COPASA, foi apenas isso: que tivéssemos um pouco de cuidado, que
analisássemos melhor. Expus de manhã, Deputado Geraldo Santanna, a
gravidade do fato de o Governador estar solicitando autorização para abrir o
capital da COPASA, uma companhia tão importante sob todos os aspectos
para os mineiros. Ele justificou com três parágrafos, sendo que em um deles
ele foi pelo menos correto. Não sei se os Deputados perceberam, mas ele já
adiantou que vai fazer um acordo com os acionistas minoritános. Ele já
deixou claro na sua exposição de motivos que vai remunerar com o mínimo
de 6% o capitalista que aceitar participar da abertura de capital da COPASA.
Então, meus amigos, a empresa pode ter prejuízo: o sócio, nunca.

Abordei aqui, na parte da manhã, uma outra coisa: o ponto a que nós,
como homens públicos, chegamos quando aceitamos a idéia de que uma
empresa só pode ser boa, operante, cumprir o seu papel se ela for
privatizada, o que é do Estado não presta. Eu disse aqui, também pela
manhã, que o dia em que chegar à conclusão de que não valho
absolutamente nada como homem público, abandono a vida pública. Então,
acho que chegou a hora de reagirmos, como o Deputado que ocupou a
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tribuna ontem disse: chega de imposto. Hoje percebemos que os Deputados
começam a ver que não tem sentido aprovar o aumento de aliquota de 33%
do IPVA, sendo que a inflação foi apenas de 5%. Que justificativa nós, como
representantes do povo mineiro, temos para chegar às nossas bases e falar
com nossos amigos que têm carros quando eles nos perguntarem:
"Deputado, a inflação foi de 5%. Por que vocês aumentaram o imposto do
meu carro, do carro da minha família em 33%?" Que explicação temos para
dar a esses nossos amigos? Nenhuma. A única explicação que poderíamos
dar é: o Governo está precisando de mais recursos. E por isso que falei que
o Deputado que disse ontem que chega de imposto está absolutamente
certo. Chegou a hora de os parlamentares brasileiros terem coragem de
dizer não ao Poder Executivo nas solicitações de aumento de impostos, de
aumento de aliquota, de aumento de taxas acima da inflação.

Entendo que as dificuldades de Minas são muitas, entendo que há
necessidade, Deputado Durval Angelo, de votar o IPVA. sim, só temos que
acertar os parâmetros. No meu entendimento, na minha avaliação,
aproveitando o momento de indignação de todos os Deputados, foi
inesquecível aquele momento em que ontem o Presidente da Assembléia
retirou o projeto do IPVA. Aquela sua indignação, que pena que durou tão
pouco! Eu brincava lá fora que foi como a batalha de Itararé, a batalha que
não houve. Que pena o Secretário da Fazenda ter estado aqui hoje e nós,
parlamentares, dentro da nossa Casa, não termos tido o direito de questioná-
lo, pois foram concedidos apenas 2 minutos, e ele teve o descaramento de
dizer que não vai haver prejuízo nenhum, que consegue controlar com
tabelinhas que vai emitir para os Bancos. E digo aos Srs. Deputados: a
maioria das pessoas que pagam IPVA fazem o pagamento por intermédio
dos despachantes, e grande parte desses despachantes pode tranqüilamente
usar essa diferença, não comunicar que houve uma diferença entre a
alíquota proposta pelo Governo e a votada aqui, que existe uma diferença,
por causa de um erro, entre as aliquotas definidas e que já estão na casa de
cada um dos mineiros que têm carro.

Mas, no meu entendimento, não se trata apenas de erro, pois caso fosse
apenas um, poderíamos aceitar, de forma absolutamente pacífica, o fato de
ter sido um erro da Secretaria. Eu diria que teria sido apenas mais um
atropelamento da Secretaria e do Secretário que, sistematicamente, tem
tentado atropelar este Poder, tentado atropelar a sua base governista.

Meus amigos, este é o momento de abordar as gestões genéricas. Gostaria
de caminhar para o final da minha fala dizendo apenas que a argumentação
de que é absolutamente natural abrir o capital da COPASA, pois, só assim,
ela se tomará mais eficiente. depara com este meu argumento: e o Governo,
que não é eficiente na prestação do serviço médico-hospitalar, no
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atendimento à saúde, no atendimento à educação? Vamos privatizar o
Governo também? A única forma de deixar o Governo eficiente é colocar a
iniciativa privada nessas áreas também? E claro que não. O raciocínio que
traço é o de que não podemos aceitar, como uma coisa absolutamente
natural, como a ordem natural das coisas, como depois do dia vem a noite, o
fato de que as empresas públicas só serão eficientes se forem privatizadas.
Meus amigos, poderíamos talvez fechar o ano raciocinando sobre erros
passados em projetos de pnvatização que aconteceram. Lembramo-nos do
que aconteceu neste País, a grande mobilização ocorrida quando da
pnvatização da Vale do Rio Doce. Ela foi privatizada, e vejo aquela alegria
incontida dos homens públicos, com seus semblantes satisfeitos quando
batem o martelo naqueles leilões, como se estivessem fazendo um grande
bem para este País. Esses homens serão julgados pela história.
Aproveitando a vinda do Secretário da Fazenda aqui, nesta manhã, quero
relembrar aquilo que disse um dia na Comissão, que o Governo atual seria
julgado pela história, como sendo o Governo mais entreguista que este
Estado já viu. Voltando ao caso da Vale do Rio Doce, gostaria de saber qual
desculpa aqueles homens que defenderam a sua pnvatização têm a dar aos
brasileiros, quando, fazendo uma comparação, conclui-se que a venda da
Vale do Rio Doce não dá para pagar três meses de juros em 1998. Gostaria
de saber qual a desculpa que esses homens que defendem de forma tão
veemente o processo de pnvatização, o processo de desmonte do nosso
Estado, do nosso País, terão para dar hoje. Esses mesmos homens sempre
se miraram no FMI, que apontava como modelo ideal o México. E o México
quase foi à falência. De repente, o modelo ideal era um dos Tigres Asiáticos,
e nós todos estamos sofrendo a crise por eles desencadeada. Dizem, hoje,
que aquele modelo encontra-se esgotado, mas é o modelo que procuraram
nos induzir a aplicar no nosso Estado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de
plano, da reunião em razão de haver tão poucos parlamentares presentes.

O Deputado Péricles Ferreira - Sra. Presidente, solicitaríamos a
recomposição do "quorum".

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - E regimental. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados.

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

49 Deputados. Há "quorum" para continuação dos trabalhos.
2a Parte (Ordem do Dia)

1 3 Fase
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Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à ia Parte, a Presidência

passa à 2° Parte da reunião, com a 1° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e a apreciação de
pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande
Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que designou Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 50197, do
Deputado Dilzon Meio e outros (- A designação feita e anunciada pelo Sr.
Presidente foi publicada na edição de 18/12197.).

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 49/97, do
Deputado Emiano Batista e outros, que acrescenta a alínea "e" ao inciso III
do art. 36 da Constituição do Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputado José
Maria Barros; suplente - Deputado Arnaldo Penna; pelo PFL: efetivo -
Deputado Sebastião Navarro Vieira - suplente: Deputado Sebastião Costa;
pelo PMDB: efetivo - Deputado José Henrique: suplente - Deputado Paulo
Petiersen; pelo PTB: efetivo: Deputado Olinto Godinho; suplente - Deputado
Ambrósio Pinto; pelo PPB: efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto; suplente -
Deputado Antônio Genaro. Designo. À Área de Apoio às Comissões.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas hoje pela Comissão de Meio Ambiente - aprovação, na 33
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.342197, da Comissão de
Fiscalização Financeira: pela Comissão de Política Agropecuária -
aprovação, na 4 1 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.433/97, do
Deputado Roberto Amaral: pela Comissão de Educação - aprovação, na 43
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.428197. do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, e do Requerimento n° 2.435197, do Deputado Antônio
Andrade (Ciente. Publique-se.).	 -

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo Santanna, com

fundamento no art. 232, inciso VIII, do Regimento Interno, solicitando a
retirada de todas as emendas de sua autoria, de n°s 18 a 40, ao Projeto de
Lei n° 1 .549/97, que dispõe sobre a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos devidos pelos serviços extrajudiciais e dá outras providências.
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do
art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Paulo Pettersen, solicitando que o Projeto de
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Lei n° 1.477197, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município
de Novo Cruzeiro, seja encaminhado à comissão seguinte, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c
com o art. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Durval Ângelo e outros, em que solicitam a
convocação de reunião especial, a ser marcada em setembro ou outubro de
1998, com o fim de homenagear os 50 anos de atividade do Lar dos Meninos
Dom Onone. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.

Requerimento do Deputado Anderson Adauto, solicitando, de acordo com o
art. 141, parágrafo único, do Regimento Interno, seja incluído na ordem do
dia, para apreciação deste Plenário, o Projeto de Lei n° 1.426197. uma vez
que ele já foi apreciado pela Comissão de Fiscalização Financeira. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso Vil do art.
232, c/c o parágrafo único do art. 141, do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 1.452/97,

do Governador do Estado, que dispõe sobre o Programa de Fomento ao
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do
Estado de Minas Gerais - Micro Gerais. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.

• Deputado Durval Angelo - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - È regimental. A fim de proceder à votação pelo

processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus
lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados: votaram "não" 2

Deputados, e houve 1 voto em branco. No total, foram 42 votos. Está,
portanto, ratificada a aprovação do Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n°1.452/97. A sanção.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pôde verificar,
conforme os assistentes e os membros da imprensa também verificaram,
mais de dez Deputados entraram no Plenário após a solicitação da
verificação de votação. Eu queria saber qual é o procedimento da
Presidência desta Casa quanto a essa questão.

• Sr. Presidente - A Presidência respeita e considera o resultado do painel.
• Deputado Durval Ângelo- Sr. Presidente, o Regimento é claro. Após a

solicitação de verificação, ela vai atestar os Deputados que estavam



875
presentes no processo.

• Sr. Presidente - Pois é. Os 42 Deputados se encontravam presentes.
• Deputado Durval Angelo - Então, eu gostaria que se registrasse o

protesto deste Deputado, porque isso é um arbítrio.
• Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Durval Ângelo.

Votação de Requerimentos
• Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Anderson Adauto,

solicitando que o Projeto de Lei no 1.572/97 seja também apreciado pela
Comissão de Administração Pública.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

solicitamos que o Projeto de Lei n o 1.572 seja apreciado também pela
Comissão de Administração Pública.

- Lê o referido projeto, que foi publicado na edição de 12/12/97.
Então, Sr. Presidente, utilizando a própria argumentação do autor do

Projeto de Lei n° 1.572, Deputado Péricles Ferreira, é que estamos
solicitando, na forma regimental, que V. Exa. coloque em votação o
requerimento, para que o projeto possa ser apreciado também pela
Comissão de Administração Pública, em função da grande importância que
ele tem. Temos que dar condições ao Governo, para que ele possa
renegociar. Já permitimos uma vez, mas não se conseguiu a renegociação
com o Governo Federal, e está-se pedindo novamente essa autorização.
Acho importante que o parlamento mineiro autorize a renegociação dessas
dívidas, para que não haja prejuízo ainda maior aos cofres do Tesouro do
Estado de Minas.

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

Deputadas, a necessidade de que o Projeto de Lei n° 1.572/97 seja também
apreciado pela Comissão de Administração Pública se deve aos absurdos a
que assistimos na questão do IPVA. Sou sincero ao dizer aos Srs. Deputados
que hoje esta Casa se omitiu. Esta Casa não cumpriu o seu dever. Tivemos
aqui, falando na mesa principal, um réu confesso, um senhor que afirmou
textualmente que cometeu um crime ao mandar imprimir guias de IPVA sem
a devida autorização legislativa, mostrando o pouco zelo com o erário
administrativo. Esse senhor tinha que sair daqui em camburão pelo fato de
ter confessado. Nós estamos entrando com a seguinte representação na
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais hoje, ainda, e,
também, na Delegacia de Ordem Econômica, com o seguinte teor. (- Lê:)

Durval Angelo de Andrade, brasileiro, casado, residente nesta Capital,
podendo ser encontrado na Rua Rodrigues Caldas, n o 30, sala 102, vem,
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respeitosamente, à presença de V.Exa., expor os fatos a seguir arrolados
para, afinal, solicitar providências:

1 - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - está
previsto no art. 155, III, da Constituição da República, e sua instituição é de
competência dos Estados, assim como a fixação de suas alíquotas e fatos
geradores.

2 - No Estado de Minas Gerais, a alíquota em vigor, segundo autorização
legal, para automóveis, caminhonetas de uso misto, utilitários em geral,
inclusive jipe, é de 3%.

3- Em 3110197, foi publicado o Projeto de Lei n° 1.425197, enviado pelo Sr.
Governador do Estado à Assembléia Legislativa, o qual, entre outras
providências, eleva a alíquota do IPVA, em seu art. 10, para 4%. Tal projeto
encontra-se ainda em tramitação na Assembléia Legislativa (Doc.l).

4- Segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 61, III,
compete à Assembléia Legislativa dispor sobre o Sistema Tributário
Estadual. Ou seja, as matérias elencadas nesse artigo da Constituição só
terão existência formal no mundo jurídico, gerando deveres e direitos, com
poder vinculante e coercitivo, após a aprovação pela Assembléia, conforme
os ditames procedimentais de seu Regimento Interno.

5 - Entretanto, a partir do dia 17112197, começaram a chegar à residência
dos contribuintes, inclusive no domicílio do representante, guias de
arrecadação do IPVA emitidas pela Secretaria de Estado da Fazenda de
Minas, discriminando valores já contemplados com a majoração da alíquota
em 33,33% (Doc.11).

6 - Ora, o Sr. Governador autorizou a emissão de guias com a cobrança de
imposto em aliquotas ainda não aprovadas pela Assembléia, praticando ato
ilegal, ofensivo e atentatório à ordem constitucional e econômica e à
segurança jurídica do contribuinte.

7 - A prática de tal ato afronta diversas determinações constitucionais.
Senão vejamos:

7.1 - A Constituição Federal reza, textualmente, no seu art. 5°, inciso li,
que Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei'.

No mesmo sentido, o art. 13 da Constituição Estadual dispõe que a
atividade da administração dos Poderes do Estado se sujeitará aos princípios
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da
razoabilidade.

Esses dispositivos constitucionais traduzem princípio basilar do nosso
ordenamento jurídico, que é o da legalidade. Assim, descumpre o
Governador não só a Constituição Federal como também um principio, o que
mais grave se toma, já que os princípios são pilares e referenciais até para a
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elaboração da própria Carta maior.

7.2 - O art. 91 da mesma Carta Estadual, em seu inciso II, define como
crime de responsabilidade os atos do Governador do Estado atentatórios ao
livre exercício do Poder Legislativo, O percentual cobrado através das guias
do IPVA, baseando-se em projeto de lei, cuja tramitação na Assembléia
Legislativa ainda não foi concluída, demonstra ingerência inaceitável no
Poder Legislativo, incompatível com os ditames constitucionais, e
atentatórios ao próprio regime democrático.

Com efeito, 'todo o Poder do Estado emana do Povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição
da República e desta Constituição' (art. 10, § 10).

O referido projeto de lei pode. sem sombra de dúvida, ser rejeitado ou
sofrer alterações quanto aos percentuais pretendidos na mensagem
governamental que acompanha a proposição. Entender de forma contrária
significa atribuir ao Poder Legislativo poder meramente homologatório de
atos do Governador.

Ainda, a atitude do Governador equivale a legislar por medida provisória,
figura repudiada pelo Constituinte Estadual, que não admitiu esse instituto na
Constituição de nosso Estado.

& - Não bastasse a ofensa a princípios constitucionais, agride o Governador
de Minas Gerais, cumulativamente, outros diplomas legais:

8.1 - A Lei n° 4.898, de 9112165, regula o direito de representação e o
processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de
abuso de autoridade.

Em seu art. 40, 'h', assim dispõe:
'Art. 40 - Constitui também abuso de autoridade:
h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica,

quando praticado com abuso ou desvio do poder ou sem a competência
legal'.

A perda patrimonial do contribuinte é clara. Pretende-se a cobrança de
percentual superior em 33,33% ao previsto legalmente. Isso constitui abuso
de poder por parte do Sr. Governador e do próprio Secretário -da Fazenda -
que hoje deveria ter saído desta Casa sob guarda e em camburão -,
autoridade responsável pela emissão e pelo envio das guias de IPVA.'

No próximo intervalo, Sr. Presidente, terminarei a leitura das razões por
que estamos defendendo que o projeto de lei seja apreciado pela Comissão
de Administração Pública.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação,
de acordo com os arts. 265 e 266.
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

tomem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado. Votaram "não" 34 Deputados.

Não houve "quorum" para votação. A Presidência anula a votação e vai
renovar a votação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam com se encontram. Rejeitado.
Arquive-se.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Solicito a suspensão da reunião por 5

minutos, para entendimentos.
O Sr. Presidente - E regimental.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5 minutos, para

entendimentos sobre a matéria constante na pauta. Estão suspensos os
trabalhos.

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

2a Fase

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

Projeto de Lei n° 1.317197, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, e que faz retirar da pauta os Projetos
de Lei n°s 1.546, 1.549 e 1.499197, por não estarem preenchidos os
pressupostos processuais para a sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

"quorum" para votação de proposta de emenda à Constituição e vai deixar
de fazer a votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 45197, do
Deputado Durval Ângelo, passando à matéria seguinte.

Votação, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 1.150197, do Deputado João
Batista de Oliveira, que dá nova redação ao art. 36 da Lei n° 12.427, de
27112196, que dispõe sobre as custas devidas ao Estado, no âmbito da
justiça estadual de 1° e 2 11 graus. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.
A Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela sua aprovação na forma
do Substitutivo no i, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opinou
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pela rejeição do Substitutivo n° 3, ficando, assim, prejudicada a Emenda n°
5, pela rejeição das Emendas n°s 2 a 4 e 6 e pela aprovação do Substitutivo
n° 4, que apresentou. Vem à Mesa requerimento do Deputado Arnaldo
Penna, solicitando votação destacada do art. 50 do Substitutivo n° 4. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art.
232 do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo n° 4. que recebeu
parecer pela aprovação, salvo emendas e destaque. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, o art. 5 1 , que foi destacado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna.
• Deputado Arnaldo Penna* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados; o destaque que fizemos ao art. 5° do projeto tem uma razão de
ser.

Há entidades que participam das taxas e dos emolumentos recolhidos do
Poder Judiciário, tais como a Caixa dos Advogados, a AMAGIS e outras
entidades, os Juizes de Paz, etc. Ocorre que há um outro projeto em
tramitação na Casa, que é o n° 1.549/97, que prevê a manutenção dessa
participação pelo período de mais um ano. E o art. 5 0 da lei que estamos
votando diz: "Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as
contidas na Lei n° 12.155, de 21 de maio de 1996, no que se refere às custas
judiciárias". Entendemos que, se votarmos isso, não teremos como aprovar a
participação dessas entidades no outro projeto que iremos votar futuramente.
O requerimento que fizemos contém os seguintes termos, na justificação: a
expressão "Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as
contidas na Lei n° 12.155. de 21 de maio de 1996, no que se refere às custas
judiciárias" revoga a participação de entidades, como a CA.A. a AMAGIS, a
AMMP e outras. no Fundo judiciário, acabando, em definitivo, com a
participação delas nas custas judiciárias.

Ocorre que está tramitando nesta Assembléia Legislativa o Projeto de Lei
n° 1 .549/97, que trata dos emolumentos do foro extrajudicial, dispondo,
também, sobre a participação dessas entidades, em receita adicional.

É preciso, no 1° turno, rejeitar o art. 5 0 do projeto, para que, nas
comissões, no 2 0 turno, se faça a compatibilização entre o que foi acordado,
quanto ao Projeto de Lei n° 1 .549/97, sobre a matéria, e o texto do art. 50 do
Projeto de Lei n° 1.150197. sob pena de aprovarmos, no mesmo período de
votação, duas leis com disciplina totalmente diversa, no trato do mesmo
assunto.

Esta a razão pela qual estamos solicitando a votação contrária ao art. 5° do
Projeto de Lei n° 1.150/97, que está sendo votado como destaque, neste
instante. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira.
• Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, esse projeto vem

caminhando na Casa desde o início do ano e acaba com alguns privilégios
inaceitáveis de entidades como a caixa beneficente que mantém o hospital
particular dos advogados de Minas Gerais, a Associação Mineira do
Ministério Público, a Associação dos Magistrados. a Associação dos
Advogados, o Instituto dos Advogados e Servidores da Justiça de P e 2
Instância.

Apresentamos esse projeto porque, toda vez que um cidadão se dirige a
um cartório e solicita algum documento, uma certidão. uma escritura, um
registro de imóvel, paga 20%, quantia que é destinada a essas entidades
classistas, inclusive para manter colônia de férias para Juizes e Promotores
no litoral e um hospital particular para os advogados. E um privilégio
inaceitável. Todas as categorias profissionais do Brasil pagam a manutenção
de suas entidades com a contribuição dos associados, e esta Casa, após 52
anos - essas entidades recebem há 52 anos - conseguiu avançar com
pareceres em todas as comissões pela aprovação desse projeto de nossa
autoria, dando uma destinação social a essa verba. Portanto, para que não
fique nenhuma dúvida, gostaria de solicitar a aprovação do projeto na
íntegra, pedindo a rejeição do destaque encaminhado pelo Deputado Arnaldo
Penna, mesmo porque já consta no projeto posterior a este um acordo feito
nas comissões que contempla essas entidades com mais algum tempo, mais
um ano para que possam se ajustar à nova realidade, até que venham a se
manter com suas próprias contribuições. Acho que os advogados, Juizes e
Promotores sentir-se-ão orgulhosos futuramente, sabendo que mantêm suas
entidades com sua contribuição.

Solicito o apoio dos Deputados à rejeição do destaque e à aprovação do
projeto na íntegra. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.
• Deputado Paulo Pettersen* - Sr. Presidente, informo a V. Exa. que

estamos de acordo com o projeto, que atende aos interesses de Minas.
Relativamente à questão da COPASA, gostaria, Sr. Presidente, Srs.

Deputados. de dizer que seria arriscada a transferência da COPASA a
grupos privados sem antes estabelecermos regulamentos para suas
atividades, uma vez que a empresa recebe poucos incentivos para
desenvolver um trabalho eficiente. Suas tarifas não são rotineiramente
submetidas a análises econômicas, faltam padrões para a relação com os
consumidores, e os requisitos ambientais não são rigorosamente
observados.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que mais indignou esta Casa e
esses Deputados foi, realmente, a ingerência do Executivo nesta instituição.
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Não poderíamos deixar passar em branco, porque V. Exa., como guardião
desta Casa, defendeu a questão e fez com que fosse retirado o projeto do
IPVA. O PMDB realmente parabeniza V. Exa. por esta atitude e tenho
certeza de que todas as agremiações desta Casa se empenharam com o
objetivo de manter nossa independência.

Sr. Presidente e Srs. Deputados. não é a primeira vez que acontecem. por
parte da assessoria do Governo, essas trapalhadas do Governo de Minas
Gerais. Tivemos há dias as tentativas de privatização da BR-381 e BR-262,
que não acontecerá porque não se pnvatiza uma rodovia que tem
financiamento do BID ou que está enquadrada no MERCOSUL.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - O seu tempo está esgotado,
Deputado.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. levasse
essa preocupação ao Governo do Estado porque ele está sendo passado
para trás por seus assessores. V. Exa. merece, neste dia, a nossa admiração
por não deixar que se realizem esses atos atentatórios à dignidade do Poder
Legislativo, pois são as nossas verdadeiras garantias individuais dentro do
nosso processo democrático. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o art. 5°, destacado. Os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado o art. 50.Em
votação, as Emendas n

o
s 2 a 4 e 6, que receberam parecer pela rejeição. Os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Rejeitadas.

• Deputado Durval Ângelo - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental o pedido de verificação. A Presidência

solicita aos Deputados que tomem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado, votou em branco 1 Deputado e

votaram 'não" 36 Deputados, perfazendo 38; com a presença do Presidente,
39 Deputados. Está ratificada a rejeição das Emendas n

o
s 2 a 4 e 6. Com a

'	aprovação do Substitutivo n04, ficam prejudicados os Substitutivos n os 1 a 3,
o o projeto original e as Emendas n

o
s 1 e S. Fica, portanto, aprovado, em 1°

turno, o Projeto de Lei n° 1.150197 na forma do Substitutivo n° 4. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n 0 1.550197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a COPASA-MG e dá outras providências. A
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 02, que apresenta,
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e pela rejeição do Substitutivo n°1, da Comissão de Administração Pública.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.550/97

EMENDA N°1
Dê-se ao § 20 do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - ...............
§ 20 - O produto da alienação de que trata o parágrafo anterior reverterá ao

Tesouro do Estado e terá apenas 10% (dez por cento) destinados ao
pagamento da dívida pública flutuante ou fundada, sendo o restante aplicado
na execução de programas previstos no Plano Plurianual de Ação
Governamental.".

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 1997.
Gilmar Machado

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Os recursos do FAE, utilizados na integralização do capital social

da COPASA, serão gerenciados por um conselho a ser composto com
representantes do poder público estadual, dos municípios e da sociedade
civil.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 1997.
Gilmar Machado

EMENDA N°3
Dê-se a seguinte redação ao art. 10:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar e integralizar o

capital social da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-
MG -, no valor de até 50% (cinqüenta por cento) do patrimônio do Fundo de
Financiamento para Agua e Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG -,
subconta do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Os 50% restantes dos recursos do FESB (subconta FAE)

serão mantidos nas atuais condições, sob a gestão do BDMG, visando à
preservação do único mecanismo existente para a consecução de obras de
saneamento básico, função precípua do Estado, para atendimento dos
municípios, sobretudo daqueles de baixa renda "per capita", onde a carência
de saneamento básico é latente e que, por diversas razões, não participam
do sistema COPASA.

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 41 a seguinte redação:
"Art. 40 - 0 § 20 do art. 411 da Lei n° 6.084, de 15 de maio de 1973, passa a
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vigorar com a seguinte redação:
'Art. 4°- ..................
§ 20 - O produto de alienação referida no parágrafo anterior será

obrigatoriamente reinvertido pelo Estado na construção de sistemas de
saneamento básico.'.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,

foram apresentadas ao projeto as Emendas n°s 1 e 2, do Deputado Gilmar
Machado; a Emenda n° 3, do Deputado Ronaldo Vasconceilos: e a Emenda
n° 4. do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Nos termos do § 2 0 do art. 188 do
Regimento interno, a Presidência encaminha as emendas com o projeto à
Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.137197. do Deputado José
Bonifácio, que acrescenta parágrafo ao art. 1 0 da Lei n° 12.459, de
131111997, que dispõe sobre o prosseguimento de percepção da
remuneração de cargo de provimento em comissão por servidor afastado
nas condições que menciona. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno com a Emenda
n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.137/97 na forma do
vencido em 1 1 turno, com a Emenda no 1. À Comissão de Redação.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já não há "quorum"

para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os
Deputados para as extraordinárias de logo mais. às 20 horas, de amanhã.
dia 19, dos dias 20, 21 e 22. às 9, às 14 e às 20 horas, e de 33 feira, dia 23,
às 9 e às 20 horas. nos termos dos editais de convocação. Convoca, ainda,
para a ordinária do dia 23. às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 333 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e sete.
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Cleuber Carneiro, Geraldo Rezende, Francisco Ramalho. Elmo Braz, Mana
Olívia, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, José Braga.
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Roberto Amaral, Durvai Angelo, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Cleuber Carneiro, declara abertos os
trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso posto,
o Presidente informa que a reunião tem por finalidade apreciar os processos
de prestação de contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a
título de subvenção social, auxílios para despesas de capital e transferências
a municípios, nos termos do art. 30 III, da Lei no 11.815, de 24/1/95, da
Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas vigentes. Em seguida,
os processos são distribuídos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor;
Geraldo Rezende, relator da Mesa, e José Braga, relator da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, em conjunto, verificando as
prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Ação Social Aso Miguel,
Associação Benef. Cultural Araguanna, Associação Comun. Alto Palestina
Camposaltinho, Associação Comun. Bairro Graças, Associação Comun.
Bairro Monsenhor José Amantíno Santos, Associação Comun. Dores
Guanhães, Associação Comun. lapu, Associação Comun. Moradores
Cafundó Rosas, Associação Comun. Moradores Conj. Hab. N. Dias V. P.
Almeida, Associação Comun. Povoado Queiroz, Associação Desenv.
Comun. Santa Bárbara Tugúno, Associação Fraternidade Equilíbrio,
Associação Moradores Bairro Brasil, Associação Pais Amigos Excepcionais -
Divinópoiis, Augusta Respeitável Loja Maçônica Estrela Queluz, Caixa
Escolar Dr. Sã Brito, Caixa Escolar João Ignácio Peixoto, Caixa Escolar
Judith Anália Fábregas, Caixa Escolar Professor Álvaro Drumond, Centro
Apoio Cultural Educacional Sul-Mineiro, Centro Comun. Rural Lagoa Baixo,
Conselho Comun. Moradores Tuiutinga, Conselho Desenv. Comun. Distrito
Santa Cruz Aparecida, Conselho Desenv. Comun. Riacho - Brasília Minas,
Creche Arca de Noé, Creche Augusta Lago, Faculdades Unidas Norte Minas,
Fundação Escola Vida, Fundação Saúde Assist. Social Presidente
Bemardes, Prefeitura Municipal Francisco Dumont, Prefeitura Municipal Lima
Duarte, Prefeitura Municipal Oratórios, Prefeitura Municipal Resende Costa,
Prefeitura Municipal Santana Pirapama. Submetidos a discussão e votação,
são os pareceres aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Mesa e da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata
e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de dezembro de 1997.
Romeu Queiroz. Presidente - Dilzon Meio - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Ivo José - Miguei Martini - José Braga - Antônio Roberto - Sebastião Navarro
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Vieira - Ermano Batista.
ATA DA 343 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Meio, Geraldo Rezende, Elmo Braz e Ivo
José, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, José Braga, Antônio
Roberto e Sebastião Navarro Vieira, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; e Ermano Batista, Corregedor. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, declara abertos os
trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso posto,
o Presidente informa que a reunião tem por finalidade apreciar processos de
prestação de contas da aplicação de recursos liberados por esta Casa a título
de subvenção social, auxílios para despesas de capital e transferências a
municípios, nos termos do art. 30 , III, da Lei n° 11.815. de 2411195. da
Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas vigentes. Em seguida,
os processos são distribuídos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor,
Dilzon Meio, relator da Mesa, e José Braga, relator da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, em conjunto, verificando
as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Associação Amigos
Bairro Cansanção, Associação Apoio Comun. Conj. Habitacional São
Geraldo, Associação Comun. Amparo Crianças Carentes Bairro São Bento,
Associação Comun. Bairros Município Luz, Associação Comun. Benef.
Moradores Bairro Porto Alegre, Associação Comun. Moradores Cataua,
Associação Comun. Pró-melhoramento Bairro Jaqueline, Associação Comun.
Seara Luz, Associação Desenv. Assist. Social Educ. Desp. Noroeste M.G.,
Associação Homens Amanhã, Associação Moradores Açucena. Associação
Moradores Aramirim, Associação Moradores Bairro JK - Paracatu,
Associação Moradores Vila Santa Rita Cássia, Associação Pais Amigos
Excepcionais - Boa Esperança, Associação Pais Amigos Excepcionais -
Timóteo. Associação Servidores do Legislativo do Estado Minas Gerais,
Caixa Escolar Guido Thomaz Marliere, Caixa Escolar José Bonifácio
Nogueira, Creche Dalela Tannus, Creche Orfanato Presidente Tancredo
Almeida Neves, Creche Recanto Comun. Criança Feliz, Departamento
Assist. Med. Social Q. Maç. Fraternid. Ubaense, Federação Universitária
Mineira Esportes, Fraternidade Espírita Cristã Francisco Assis, Grêmio
Recreativo Mocidade Independente Pérola Negra, Grupo Atividades Espíritas
Timóteo, Grupo Espírita Legionários Mana, Guarda Moçambique São
Benedito Nossa Sra. Rosário, Núcleo Assist. Limoeiro, Oito Dezembro
Esporte Clube, Prefeitura Municipal Congonhal, Prefeitura Municipal
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Dionisio, Prefeitura Municipal Itinga, Prefeitura Municipal Montalvânia,
Prefeitura Municipal Resende Costa, Prefeitura Municipal Santo Antônio
Jacinto, Sociedade Civil Grupo Teatral Juec, Sport Club Aymores.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de dezembro de 1997.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio - Elmo Braz - Ivo José - José

Braga - Antônio Roberto - Ermano Batista - Maria Olivia - Sebastião Helvécio
- Durval Angelo.

CORRESPONDÊNCIA DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

O Sr. Presidente despachou, em 18112197, a seguinte comunicação:
Do Deputado Aílton Vilela, dando ciência à Casa do falecimento do ex-

Deputado Jorge Gibram Sobrinho, ocorrido em São Paulo, em 13112197. (-
Ciente. Oficie-se.)

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.176/97

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado João Batista de Oliveira, visa a
proibir a cobrança de taxas, mensalidades e contribuições, de qualquer
espécie, nas escolas da rede estadual de ensino, e a dar outras providências.

Foi a matéria, em obediência ao que determina o Regimento Interno,
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que, apondo-lhe duas
emendas, autorizou sua tramitação regimental.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito.	 -

Fundamentação
A Constituição estabelece a gratuidade da escola pública. E o que

determina seu art. 208 e o que reafirma a Emenda à Constituição n o 14. de
1996.

A escola pública, no entanto, encontra formas de cobrar dos alunos
contribuições que ferem a norma legal.

O projeto de lei em estudo procura explicitar a idéia, já presente em nosso
ordenamento jurídico, de que é ilegal qualquer cobrança dessa natureza.

Julgamos louvável a intenção do autor, pois conhecemos os abusos que
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tais cobranças podem ensejar. Entretanto, não nos parece necessário nem
justificável inibir as doações espontâneas. Não há por que negar a pessoas
físicas ou jurídicas o direito de doar bens à escola pública os quais venham a
satisfazer suas necessidades e suprir suas carências.

Proíba-se a cobrança. E exigência da lei. Mas não a doação espontânea. O
que não se justifica.

E o que nos leva a apresentar o Substitutivo n° 1 ao final deste parecer.
Seu objetivo é tomar a norma legal capaz de produzir os resultados que
todos esperamos dela, bem como o de responsabilizar a autoridade escolar
que contrariar a vontade da lei.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.176197 na

forma do Substitutivo n° 1, que a seguir apresentamos.
SUBSTITUTIVO N° 1

Proíbe a cobrança de taxa e mensalidade em escola pública e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - É vedado à escola pública e a sua caixa escolar cobrar de aluno

mensalidade, contribuição regular ou taxa de qualquer natureza.
Art. 20 - Fica expressamente vedada a cobrança de taxas pela emissão de

documentos escolares tais como declarações, certificados, guias de
transferência ou diplomas.

Art. 3° - A escola pública, a critério de sua diretoria, de sua caixa escolar e
de seu colegiado, poderá receber doação de pessoa física ou jurídica.

Art. 40 - O aluno não será impedido de freqüentar as aulas por não estar
uniformizado ou por não possuir o material escolar exigido.

Art. 50 - Serão afixados, em local visivel, nas escolas, cartazes com os
seguintes dizeres: "Este é um estabelecimento de ensino público gratuito, e
não é permitida a cobrança de taxa de matricula, mensalidades ou taxas
pela emissão de documentos escolares".

Art. 60 - A atividade extraclasse de interesse para o aluno, não prevista no
orçamento da escola, será custeada pela caixa escolar, com recursos
próprios.

Art. 70 - A autoridade que descumprir a norma constante no art. 1 0 desta lei
será responsabilizada administrativamente, sem prejuízo de outras sanções
penais cabíveis.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1997.
José Maria Barros. Presidente - José Henrique, relator - Marco Régis -

Sebastião Navarro - Gilmar Machado.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.176/97

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei 1.176/97
proíbe a cobrança de taxas, mensalidades e contribuições de qualquer
espécie nas escolas da rede estadual de ensino e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua jundicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas n°s 1 e 2, e à Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria, a
requerimento do Deputado Geraldo Nascimento.

Fundamentação
A proposição em tela visa a proibir que sejam cobradas taxas,

mensalidades ou contribuições de qualquer natureza nas escolas da rede
pública de ensino, prática que tem sido freqüente, conforme denunciam a
Associação de Pais de Alunos do Estado de Minas Gerais e a União Colegial
de Minas Gerais.

E de se ressaltar que a Constituição da República consagra o princípio da
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Contudo, a
educação não é serviço público privativo do Estado, porquanto pode ser
explorada pela iniciativa privada, que há de se sujeitar à fiscalização do
poder público, nos termos do art. 209 da Carta Federal: " O ensino é livre à
iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 1- cumprimento das
normas gerais da educação nacional: II- autorização e avaliação de
qualidade pelo Poder Público".

Portanto, no âmbito da rede pública de ensino, não há que se falar em
cobrança de taxas. mensalidades ou contribuições, seja a que título for, as
quais seriam de se admitir.tão-somente, na rede privada. A instituição de tais
cobranças pelos estabelecimentos de ensino oficiais, a par de configurar
ofensa direta aos preceitos da Lei Maior, constitui determinante fator de
exclusão social, uma vez que inviabiliza o acesso à educação para parcelas
significativas da população, que se vêem impossibilitadas de arcar com
despesas dessa natureza. Os recursos a serem destinados a tais instituições
educacionais hão de provir da receita estadual, que, em grande parte, é
constituída pelos impostos cobrados à população, a contrapartida devida
pela sociedade ao poder público, em virtude dos serviços públicos que lhe
são ofertados - entre eles, os relativos à educação.

Contudo, no que conceme ao preceito que proíbe sejam oferecidas
contribuições espontâneas às escolas públicas pelos responsáveis pelos
alunos, entendemos tratar-se de vedação totalmente improcedente. Com
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efeito, as contribuições espontâneas constituem mera liberalidade, motivada
pelo simples desejo de colaborar, com recursos materiais, para o bom
funcionamento das escolas públicas. Não há razão para se interditar tal
conduta. que só tem a contribuir para a melhoria da qualidade da rede
pública de ensino. Coisa inteiramente diversa é impor, indistintamente e de
forma unilateral, o pagamento de taxas, mensalidades ou contribuições de
qualquer espécie aos que se valem dos serviços educacionais prestados pelo
Estado.

O nosso entendimento, portanto, afina-se com a posição da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, que se pronunciou
favoravelmente ao projeto na forma do Substitutivo n° 1, por ela
apresentado.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.176197 na

forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Educação. Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Antônio

Andrade.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.452/97

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustnal e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 224197, o Governador do Estado encaminhou a
esta Casa, para ser apreciado em regime de urgência, o projeto de lei em
epígrafe, que dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas
Gerais - Micro Geraes -, estabelece tratamento diferenciado e simplificado
nos campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento
empresarial a elas aplicáveis e dá outras providências.

Publicada no "Minas Gerais" de 16/10197, a matéria foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira para
receber parecer. Em virtude de requerimento aprovado pelo Plenário, a
proposição também foi distribuída, para exame, à Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial.

Preliminarmente, cabe-nos analisar o projeto quanto aos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
O art. 179 da Constituição Federal determina que a União, os Estados, o

Distrito Federal e os municípios deverão dispensar às microempresas e às
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empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação
ou redução destas por meio de lei.

Em face da forma federativa do Estado brasileiro, da repartição dos
tributos e da autonomia dos entes federados, há de se concluir que cabe a
cada unidade federada disciplinar essa matéria com liberdade, no âmbito de
sua competência, desde que não se frustre a orientação constitucional do
tratamento favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno
porte.

O projeto de lei em análise está em consonância com o citado dispositivo
constitucional. Estão sendo propostas mudanças no regime de tributação
dispensado a essas empresas, mais precisamente no âmbito do ICMS, com
a finalidade de fortalecê-las. Na área administrativa, a proposição visa a
simplificar diversos procedimentos. Na área creditícia, permite-lhes contrair
empréstimos com baixas taxas de juros junto ao Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -,
criado pela Lei n° 11.396, de 611/94 o qual também é objeto de alteração no
projeto, para que se possa adequar aos fins da lei. Esclareça-se, entretanto,
que as disposições da Lei n° 10.992, de 29112/92, que se aplicam ao
microprodutor rural e ao produtor rural de pequeno porte, permanecerão em
vigor.

O art. 22 da proposição, que permite aos contribuintes abater do ICMS
devido no período o valor correspondente ao depósito efetuado em benefício
do FUNDESE, nos limites propostos, não contraria o disposto no art. 161, IV,
da Constituição do Estado, que veda a vinculação de receita de imposto a
órgão, fundo ou despesa, ressalvados somente os casos previstos na
referida Carta. Com efeito, o depósito não é obrigatório. Constitui
liberalidade do contribuinte e ingressará no Fundo a título de doação. Em
contrapartida, o contribuinte que optar pela doação será beneficiado com a
isenção do imposto ou de parcela do imposto devido.

E preciso, no entanto, aprimorar a redação de alguns dispositivos do
projeto. O inciso VI do art. 10 pode ensejar dubiedade de interpretação,
levando a crer que a empresa pode ser punida mesmo quando não tenha,
ela mesma, praticado infração à legislação ambiental. O art. 27 dá margem a
elevação de tributo sem a necessidade de lei específica, o que é proibido
pela Constituição Federal. A nova redação proposta para o inciso XXIII do
art. 55 da Lei n° 6.763, de 1975, de que trata o art. 30 do projeto, omite a
palavra "prestação, necessária para a aplicação da penalidade prevista.
Faz-se necessário corrigir a denominação do Programa. que, por lapso, saiu
errada. Além disso, o inciso 11 do art. 10 deixa dúvida quanto ao caso de
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mudança de razão social por alienação de filiais e, por isto. vemos a
necessidade de inserção de um parágrafo que esclareça tal situação.

Assim, estamos propondo, na conclusão deste parecer, as Emendas n°s 1
a 5, para sanar as irregularidades apontadas e aprimorar a proposição.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela jundicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.452197 com as Emendas nos i a 5, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso VI do art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10- ..............
VI - que seja responsável ou cujo titular ou representante legal, no

exercício de sua atividade econômica, seja responsável pela prática de
infração à legislação ambiental:".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 27 a seguinte redação:
"Art. 27 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos anualmente,

adotando-se o mesmo índice utilizado para a correção monetária dos tributos
federais.

Parágrafo único - O Poder Executivo publicará os novos valores,
atualizados na forma deste artigo, até o 50 (quinto) dia útil do mês de janeiro
de cada ano.".

EMENDA N°3
Dê-se ao inciso XXIII do art. 55 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, de que trata o art. 30 do projeto a seguinte redação:
"Art. 30 - ...............
'Art. 55 - ...............
XXIII - por deixar de emitir ou entregar o documento fiscal correspondente

à operação ou prestação que tenha realizado com microempresa ou empresa
de pequeno porte legalmente enquadradas em regime especial de tributação
- 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação ou prestação, sem direito a
qualquer redução.'.".	 -

EMENDA N°4
Substitua-se, no corpo do projeto, a expressão "Micro Gerais" por" Micro

Geraes".
EMENDA N°5

Acrescente-se ao art. 10 o seguinte § 40:
"Art.lO - ................
§ 40 - A vedação a que se refere o inciso II não se aplica às sucursais que

'	sejam vendidas e, em razão disto, sofram mudanças na sua razão social,
mesmo que continue com a marca sob a forma de franquia.".
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Sala das Reuniões, 25 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Ermano Batista, relator - Gilmar Machado -

Sebastião Navarro Vieira.
Comissão de Política Agropecuária e Agroíndustnal

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.452197, do Governador do Estado, dispõe sobre o

Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes -,
estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos
administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial a elas
aplicáveis e dá outras providências.

Após publicação, a matéria, que tramita em regime de urgência, foi
distribuída, nos termos regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e
Justiça opinou pela jundicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto com as Emendas n os 1 a 5, que apresentou.

Conforme requerimento aprovado em Plenário, a proposição foi submetida,
também, à apreciação desta Comissão. Cumpre-nos, portanto, emitir parecer
sobre a matéria.

Fundamentação
O mencionado Programa, cuja criação é proposta pelo projeto de lei em

exame, inclui mudanças significativas no atual regime de tributação
dispensado àquelas empresas, bem como no Fundo Estadual de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -,
com o objetivo de fortalecer a participação dessas unidades produtivas no
processo de expansão e desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Nos termos da Mensagem n° 224197, que encaminhou o projeto à
apreciação desta Casa, o programa é fruto de estudos elaborados por
técnicos da Receita Estadual, em parceria com representantes de entidades
da classe empresarial, os quais incluíram pesquisas sobre o tratamento
concedido às microempresas e às pequenas empresas em países
selecionados e em outros Estados brasileiros, além de pesquisa de campo
junto a cerca de 1.200 pequenos empresários e microempresários, de 20
municípios de diferentes regiões de Minas Gerais.

A repercussão de um programa dessa natureza no meio rural é
significativa, especialmente nos segmentos agroindustrial e de
comercialização de produtos agrícolas, onde é grande o número de
microempreendedores e pequenos empreendedores. A esse respeito, os
incentivos que se pretende criar para a formação de cooperativas de
produtores artesanais são bastante auspiciosos.

E importante ressaltar que, embora esteja sendo proposta a revogação
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parcial da Lei n° 10.992, de 29112/92 - o atual Estatuto da Microempresa -, os
dispositivos ali existentes que concedem tratamento diferenciado e
simplificado ao microprodutor rural e ao produtor rural de pequeno porte
permanecem em vigor. Com isso. esses produtores poderão optar pelo
sistema que lhes for mais conveniente.

Assim, entendemos que a implementação do Micro Geraes, ao prever a
simplificação dos procedimentos administrativos e tributários para as
pequenas empresas, conjugada a medidas de estimulo ao emprego, à
capacitação gerencial e profissional e ao investimento em novas tecnologias,
será extremamente benéfica para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.452197

com as Emendas n°s 1 a 5, apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1996.
Hely Tarqüínio, Presidente - Paulo Piau, relator - Roberto Amaral - Ajalmar

Silva.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.321/97

Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia
Relatório

A proposição em comento. do Deputado Gilmar Machado, tem por objetivo
a criação de um grupo de trabalho destinado a buscar soluções para a
efetivação das disciplinas Sociologia e Filosofia no ensino médio.

Aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1. apresentado por esta
Comissão, a matéria retoma a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Ratificamos a opinião exarada por esta Comissão quando a matéria foi

apreciada no 1 0 turno, já que consideramos extremamente importante e
oportuno o objeto proposto para análise.

Com efeito, a criação de um grupo de trabalho nos moldes propostos vem
atender a antiga reivindicação dos profissionais de Sociologia e Filosofia,
qual seja a de se definirem com clareza os critérios de inserção dessas
disciplinas nos currículos escolares, como é exigido pela Constituição
mineira e pela recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Conclusão
A vista do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.321197

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno, cuja redação segue anexa e é
parte deste parecer.

Saladas Comissões, 19 de dezembro de 1997.
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José Mana Barros, Presidente - José Henrique, relator - Gilmar Machado -

Marco Régis.
Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.321197

Institui grupo de trabalho para apresentar relatório conclusivo com
sugestões de caráter normativo para a implementação do ensino de
Sociologia e Filosofia nas escolas estaduais de ensino médio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Grupo de Trabalho de Filosofia e Sociologia, com

a finalidade de apresentar, em relatório final conclusivo, sugestões
normativas para a implementação do ensino de Filosofia e Sociologia nas
escolas estaduais de ensino médio.

Art. 20 - Compete ao Grupo de Trabalho de Filosofia e Sociologia:
- sugerir conteúdos programáticos e procedimentos de caráter didático-

pedagógico específicos que permitam a inserção de Filosofia e Sociologia no
contexto interdisciplinar do currículo da escola de ensino médio da rede
pública estadual;

li - propor programas de capacitação de recursos humanos que viabilizem
a consecução dos objetivos estabelecidos no inciso anterior.

Parágrafo único - Na elaboração das propostas, o Grupo de Trabalho
levará em conta as peculiaridades do ensino das matérias de que trata esta
lei.

Art. 30 - O Grupo de Trabalho, cuja duração se extinguirá com o
cumprimento do que estabelece o art. 1 0 desta lei, será constituído de 7
(sete) membros efetivos e respectivos suplentes, sendo:

- 1 (um) representante do Conselho Estadual de Educação, que será o
seu Coordenador;

II - 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado da Educação:
III - 4 (quatro) representantes dos Departamentos de Sociologia e Filosofia

das universidades públicas e privadas do Estado.
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação prestará o apoio

necessário ao desenvolvimento das atividades do Grupo de Trabalho.
Art. 40 - O Grupo de Trabalho terá o prazo de 60 (sessenta) dias contados

da data da publicação desta lei para apresentar relatório contendo as
sugestões relativas aos objetivos definidos no art. 20 desta lei.

Art. 50 - O relatório final contendo a proposta do Grupo de Trabalho de
Filosofia e Sociologia será submetido ao Conselho Estadual de Educação
para apreciação e, se for o caso,

homologação.
Art. 60 - O Grupo de Trabalho estabelecerá as regras para seu

funcionamento
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Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.518/97

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia e publicado no Diário do Legislativo de
15/11197, o projeto de resolução em epígrafe extingue cargos e funções
gratificadas da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

Aprovada em 1 1 turno com a Emenda n° 1, volta a proposição à Mesa da
Assembléia para receber parecer de 20 turno, nos termos regimentais. Segue
anexa a redação do vencido.

Fundamentação
Conforme foi ressaltado anteriormente, quando do exame da proposição

em 1 0 turno, a matéria é de relevante interesse para a administração pública
estadual. A racionalização dos serviços administrativos e a redução de
cargos, especialmente quando são enfrentadas dificuldades de ordem
econômica e financeira, são tarefas que se impõem a todos os entes que
compõem a federação brasileira.

A Emenda n° 1, aprovada em 1 0 turno, vem contribuir para o
aprimoramento dos serviços da Secretaria da Assembléia, pois introduz
procedimento que possibilitará uma seleção de pessoal mais aperfeiçoada
nesta Casa.

A matéria em exame deve, portanto, ser aprovada. Apresentamos, ao final
deste parecer, as Emendas n°s 1 a 3, no 2 0 turno, para aprimorar a
proposição em alguns de seus aspectos, sem nos afastarmos, no entanto,
das linhas gerais que delimitam o seu campo de abrangência. A Emenda n°
1 visa a adequar a composição dos gabinetes parlamentares ao momento de
crise financeira do Estado, garantindo-se, a par da redução da pontuação
que lhes é destinada, maior flexibilidade para atender à demanda pelos
serviços, com a implementação da Tarefa Especial Diária, de caráter
temporário e utilização eventual. A Emenda n° 2, ao determinar que o
servidor incumbido da função de ordenador de despesa venha a ser
substituído em caso de afastamento, por qualquer tempo, atende às regras e
aos princípios que regem a administração pública. A responsabilidade pela
ordenação de despesa é, na verdade, intransferível e constitui sempre
atributo relacionado ao exercício do cargo ao qual se delega esta
competência. Assim, o afastamento do titular deve ensejar a sua
substituição, para que os atos praticados pelo eventual ocupante tenham
plena eficácia jurídica. Essa medida contribui, ainda, para a maior
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transparência nas atividades administrativas, pois permite a identificação dos
responsáveis diretos pelos gastos públicos. A Emenda n° 3 dá nova redação
ao art. 40 da proposição, com o intuito de aprimorar a redação do dispostivo
aprovado em 1 0 turno, e a Emenda n° 4 inclui mais dez cargos a serem
extintos, considerando sua desnecessidade atual e futura, sem prejuízo da
qualidade dos serviços executados pela Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n°

1.518197, no 20 turno, com as Emendas n°s 1 a 4, a seguir redigidas.
EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica incluído, no Anexo 1 da Resolução n° 5.100, de 1991, o

cargo de Agente de Serviços de Gabinete, padrão AL-01, acrescendo-se a
todos os da estrutura, inclusive este, os com nomenclatura 1 e li,
correspondentes aos padrões imediatamente subseqüentes, com a
classificação e pontuação a ser definida em regulamentação específica, e
que serão utilizados na estrutura de até 250 (duzentos e cinqüenta) pontos,
destinando-se os 25 (vinte e cinco) pontos restantes à Tarefa Especial Diária.

§ 1 0 - A estrutura mencionada no 'caput" será constituída por opção do
titular do gabinete parlamentar.

§ 20 - O disposto neste artigo não ensejará aumento de despesa.'.
EMENDA N°2

Acrescente-se ao art. 30 o seguinte parágrafo único:
Art. 311 - ..................

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos cargos ou
funções que, nos termos legais, detêm competência para ordenação de
despesas.".

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - O concurso público para admissão de servidor em cargo de

provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa será realizado em duas etapas, nos termos deste artigo.

§ 1 0 - A primeira etapa do concurso consistirá em seleção para curso
preparatório de admissão no serviço público, a ser oferecido pela Escola do
Legislativo.

§ 20 - A segunda etapa do concurso consistirá na aprovação do candidato
no curso preparatório, segundo critérios estabelecidos em regulamento.

§ 30 - O candidato aprovado na primeira etapa fará jus, durante o período
em que freqüentar o curso preparatório, a bolsa-auxílio no valor
correspondente ao padrão AL-05.

§ 41 - A concessão de bolsa-auxílio não caracteriza vínculo de natureza
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funcional entre o candidato e o Poder Legislativo.
§ 50 - O abandono do curso implicará a devolução dos valores recebidos

na forma do § 30.

§ 60 - As condições e os critérios de realização do concurso e do curso de
que trata este artigo serão definidos em deliberação da Mesa da Assembléia
Legislativa.".

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Ficam extintos 70 (setenta) cargos de Agente de Apoio às

Atividades da Secretaria - AL-GB, previstos no Anexo 1 da Resolução n°
5.086, de 31 de agosto de 1990.".

Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1997.
Romeu Queiroz,Presidente - Dilzon Meio, relator - Maria Olivia - Cleuber

Carneiro - Francisco Ramalhob.
Redação do Vencido no 1 0 turno

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.518197
Extingue cargos e Funções Gratificadas da Secretaria da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam extintos 60 (sessenta) cargos de Agente de Apoio às

Atividades da Secretaria - AL-GB, previstos no Anexo 1 da Resolução n°
5.086, de 31 de agosto de 1990.

Art. 20 - Ficam extintas 98 (noventa e oito) Funções Gratificadas criadas
pelas Resoluções n°s 5.086, de 31 de agosto de 1990; 5.090. de 17 de
dezembro de 1990: e 5.142. de 31 de maio de 1994. com as modificações
posteriores.

Parágrafo único - A especificação das funções extintas, bem como das
remanescentes, será estabelecida em ato da Mesa, a partir de estudo a ser
desenvolvido pela Diretona-Geral, tendo em vista as situações de vacância e
as necessidades da Secretaria da Assembléia Legislativa.

Art. 31 - A substituição de servidores investidos em cargos de direção ou
função de Gerente-Geral fica restrita, na forma de regulamento, às hipóteses
de impedimento legal do titular por prazo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos e será paga na proporção dos dias de efetivo exercício do
cargo ou função que excederem àquele período.

Art. 40 - A nomeação de servidores para os cargos de provimento efetivo
no Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa dependerá de
prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, que terá, como
primeira etapa, a seleção para ingresso em curso de capacitação oferecido
pela Escola do Legislativo.

§ 1 0 - A segunda etapa do concurso público previsto neste artigo terá
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caráter eliminatório e consistirá na aprovação do candidato em curso de
capacitação teórica e prática oferecido pela Escola do Legislativo.

§ 20 - O candidato aprovado na primeira etapa do concurso público fará
jus, durante o período em que freqüentar o curso oferecido pela Escola do
Legislativo, a bolsa-auxílio no valor correspondente ao padrão AL-05.

§ 30- O abandono do curso implicará a devolução dos valores recebidos na
forma do parágrafo anterior.

§ 40 - A concessão da bolsa-auxílio não caracteriza vínculo de natureza
funcional entre o candidato e o Poder Legislativo.

§ 50 - A Mesa da Assembléia regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 50 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.554/97

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em tela aprova
convênio celebrado entre os Municípios de Chácara e Juiz de Fora para
modificação de limite territorial.

Após sua publicação, a matéria foi analisada no primeiro turno, tendo
recebido pareceres favoráveis das comissões a que foi distribuída.

Agora, o projeto vem a esta Comissão temática para ser apreciado quanto
ao mérito, no segundo turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto vem consolidar situação fática envolvendo os municípios citados

e o Povoado de Filgueiras.
Ocorre que a criação do Município de Chácara, com a conseqüente

absorção do Povoado de Filgueiras, não logrou êxito no que se refere ao
nascimento e à consolidação de laços econômico-culturais entre as
respectivas comunidades. Além disso, reafirmou-se o vinculo histórico-
cultural e econômico já existente entre a comunidade juiz-forana e os
moradores do Povoado de Filgueiras.

De fato, a integração daquele povoado ao Município de Chácara
consolidou-se tão-somente na letra da lei, em nada abalando as relações
históricas e sociais que permanecem entre o Município de Juiz de Fora e o
Povoado de Filgueiras.

Diante dessa realidade, restou às administrações dos municípios
envolvidos selar, pelo hábil instrumento legal, aquele vinculo que continuava
a unir fortemente as duas coletividades.

Com esse intuito, foi selado acordo entre os Chefes dos Poderes
Executivos daqueles municípios, objetivando legitimar a vontade claramente
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expressa na manutenção dos vínculos sociais e econõmicos que persistem
entre aquelas comunidades.

Nesse passo, os Vereadores juiz-foranos, por meio da Resolução da
Câmara n° 1.092, de 717197, aprovaram o Termo de Acordo, Compromisso e
Responsabilidade então firmado pelos Prefeitos Municipais. Pouco depois,
no dia 18 daquele mesmo mês, coube à edilidade do Município de Chácara
ratificar o referido Termo.

Por fim, os Prefeitos e os Presidentes das Câmaras dos municípios
envolvidos formalizaram solicitação ao Presidente desta Casa com vistas à
alteração da divisa intermunicipal de que trata o projeto em análise. Com
isso, Juiz de Fora recupera o Povoado de Filgueiras, que em momento
algum, na realidade, deixou de lhe pertencer, por força da ligação histórica,
social e cultural inquebrantável que continua a unir a comunidade daquele
povoado à comunidade juiz-forana.

Diante do exposto, não vislumbrando óbice quanto ao mérito da
proposição, posicionamo-nos favoravelmente ao projeto em análise.

Conclusão
Com respaldo na fundamentação apresentada, opinamos pela aprovação

do Projeto de Resolução n° 1.554/97, no 2 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1997.
José Henrique. Presidente - José Militão. relator - José Maria Barros.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.452/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.452197. do Governador do Estado, que dispõe sobre

o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes -,
estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos
administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial a elas
aplicáveis e dá outras providências, foi aprovado em turno único, com as
Emendas n°sl a5ell aiS.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.452197
Dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das

Microempresas e das Em-presas de Pequeno Porte do Estado de Minas
Gerais - Micro Geraes -, estabelece tratamen-to diferenciado e simplificado
nos campos administrativo, tributário, crediticio e de desenvolvimento
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empresarial a elas aplicáveis e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo l

Do Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte

Art. 1 0 - Fica criado o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas
Gerais - Micro Geraes -. que assegura a elas tratamento diferenciado e
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de
desenvolvimento empresarial, conforme estabelecido nesta lei.

Capítulo II
Da Definição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual regularmente
constituída e a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS, que
promova operações relativas à circulação de mercadorias ou prestação de
serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação e
com receita bruta anual acumulada igual ou inferior a R$60.000.00 (sessenta
mil reais);

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual
regularmente constituída e a esse titulo inscrita no Cadastro de Contribuintes
do ICMS, que promova operações relativas à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de
comunicação e com receita bruta anual acumulada superior a R$60.000,00
(sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$720.000.00 (setecentos e vinte mil
reais).

§ 1 0 - O contribuinte submetido ao regime de que trata esta lei que, a
qualquer momento do período de apuração, apresentar receita bruta anual
acumulada superior a R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) e inferior a
R$800.000.00 (oitocentos mil reais) poderá, ainda, no mesmo exercício,
manter-se enquadrado como empresa de pequeno porte, na última faixa de
classificação prevista no Anexo 1 desta lei, observado o disposto no § 50
deste artigo.

§ 2° - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar receita
bruta anual acumulada superior a R$60.000.00 (sessenta mil reais) e igual ou
inferior a R$800.000,00 (oitocentos mil reais) será automaticamente
reclassificada, para o exercício seguinte, como empresa de pequeno porte,
de acordo com a respectiva faixa de classificação.

§ 30 - A empresa de pequeno porte que, no decorrer do exercício,
apresentar receita bruta superior ou inferior aos limites previstos para a sua
faixa de classificação e inferior a R$800.000.00 (oitocentos mil reais) será
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automaticamente reclassificada, para o exercício seguinte, de acordo com a
sua nova faixa de classificação.

§ 40 - O disposto nos parágrafos anteriores não se aplica à microempresa e
à empresa de pequeno porte que, no decorrer do primeiro ano de atividade,
ultrapassarem o limite inicialmente previsto para a sua faixa de classificação,
hipótese em que serão automaticamente reclassificadas, no mesmo
exercício, e passarão a recolher o imposto pelo percentual correspondente a
sua real faixa de classificação, observado o disposto no § 50 deste artigo e
no art. 17.

§ 50 - A mudança de faixa de classificação, nas hipóteses previstas nos §
10 e 40, não dispensa o pagamento da diferença do imposto porventura
devido e, em nenhuma hipótese, autoriza a restituição de importância já
recolhida em razão da classificação anterior.

§ 60 - A existência de mais de um estabelecimento dentro do Estado não
descaracteriza a microempresa e a empresa de pequeno porte, desde que a
soma da receita bruta de todos os estabelecimentos da empresa não exceda
os limites fixados nos incisos deste artigo e suas atividades, consideradas
em conjunto, enquadrem-se nas normas desta lei.

Capítulo III
Da Apuração da Receita Bruta Anual

Art. 30 - Para efeito de apuração da receita bruta anual, será considerado o
período compreendido entre 1 0 de janeiro e 31 de dezembro.

§ 1 0 - A receita bruta anual da microempresa será apurada com base:
- no custo dos produtos vendidos, acrescido das despesas do

estabelecimento, inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento
de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de lucro liquida a
ser estabelecida pelo Poder Executivo, relativo a cada setor de atividade
econômica:

II - no custo das mercadorias vendidas, acrescido das despesas do
estabelecimento, inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento
de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de lucro líquida a
ser estabelecida pelo Poder Executivo, relativo a cada setor de atividade
econômica:

III - no custo dos serviços prestados, acrescido das despesas do
estabelecimento, inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento
de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de lucro líquida a
ser estabelecida pelo Poder Executivo;

IV - no preço do serviço cobrado, na geração, emissão. transmissão,
retransmissão, repetição, ampliação ou recepção de comunicação de
qualquer natureza, por qualquer processo.

§ 20 - 0 valor constante nos documentos fiscais, ou o lançado na escrita
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fiscal ou contábil, se for o caso, prevalecerá sobre o valor apurado na forma
do parágrafo anterior, se superior.

§ 3° - A apuração da receita bruta da empresa de pequeno porte será feita
acumulando-se, mensalmente, o valor total de todas as operações ou
prestações realizadas.

§ 40 - A receita bruta apurada na forma do parágrafo anterior
compreenderá todas as receitas operacionais auferidas pela empresa.

Art. 40 - Verificado o início ou o encerramento da atividade no decorrer do
período a que se refere o "caput" do artigo anterior, o limite da receita bruta
será apurado proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento.

Parágrafo único - A apuração proporcional da receita bruta não se aplica a
empresa que exerça atividade tipicamente transitória, devidamente
comprovada nos documentos fiscais e nos de sua constituição.

Art. 50 - Não serão considerados, para efeito de apuração da receita bruta
anual, os valores correspondentes:

- às entradas de bens ou de mercadorias destinadas ao ativo permanente,
inclusive o serviço de transporte com eles relacionado, nas hipóteses
previstas no § 10 do art. 30;

- às operações de devolução de mercadoria para a origem e às
transferências de mercadoria para outro estabelecimento da mesma
empresa, situado no Estado, nas hipóteses previstas nos § 2 0 e 30 do art.
3°.

Capítulo IV
Do Enquadramento e do Reenquadramento

Seção 1
Do Enquadramento

Art. 60 - São requisitos para enquadramento no regime de que trata esta
lei:

- para empresa em atividade, declaração formal do titular ou do
representante legal, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, de que a
receita bruta realizada no ano anterior, apurada na forma do art. 3 0, foi igual
ou inferior aos limites fixados no art. 2 0, observado o disposto no art. 10;

II - para empresa que venha a iniciar atividade, declaração formal do titular
ou do representante legal, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, de que
a receita do ano em curso, apurada na forma do art. 3 0 , não excederá os
limites fixados no art. 20 , observada a proporcionalidade em relação aos
meses de efetivo funcionamento e o disposto no art. 10.

Art. 70 - o enquadramento de microempresa e de empresa de pequeno
porte será efetuado na forma definida em regulamento, observado o disposto
no art. 13.

§ 1 0 - Para a microempresa em início de atividade, o Poder Executivo
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dispensará, no primeiro ano de funcionamento, tratamento diferenciado e
simplificado para efeito de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 20 - O regime previsto nesta lei para a empresa em início de atividade
aplica-se a partir do enquadramento e, para a empresa já constituída, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao do enquadramento.

Seção II
Do Reenquadramento

Art. 8° - A empresa que exceder o limite de R$800.000.00 (oitocentos mil
reais), para a receita bruta anual, poderá, mediante requerimento.
reenquadrar-se a partir do segundo exercício seguinte, sem prejuízo do
recolhimento normal do ICMS relativo às operações ou às prestações
realizadas a contar da data do desenquadramento até a do
reenquadramento.

Art. 90 - O reenquadramento da microempresa ou da empresa de pequeno
porte que tenha sido desenquadrada, na forma prevista nos § 4 0 ou 50 do
art. 16, poderá ser autorizado por mais 1 (uma) única vez, depois de
decorrido o prazo de 5 (cinco) anos contados da data do desenquadramento,
mediante comprovação do pagamento integral do crédito tributário
porventura devido ou, se for o caso, da reparação do dano ambiental
causado.

Capítulo V
Das Vedações

Art. 10- Exclui-se do regime previsto nesta lei a empresa:
- que participe ou cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por

cento) do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta anual global das
empresas interligadas se situar dentro dos limites fixados no art. 20:

II - que tenha sido desmembrada ou resulte do desmembramento de outra
empresa ou da transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em
empresa autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido até 31 de dezembro de
1996;

III - que possua estabelecimento situado fora do Estado;
IV - de transporte ou o transportador autônomo que, mediante contrato,

preste serviço para outra empresa transportadora;
V - que tenha débito inscrito em dívida ativa, em seu nome ou em nome do

seu titular ou representante legal, ressalvado o disposto no § 2 0 deste artigo:
VI - que seja responsável ou cujo titular ou representante legal, no

exercício de sua atividade econômica, seja responsável pela prática de
infração à legislação ambiental;

VII - cujo titular ou sócio participe ou tenha participado do capital de outra
empresa que se tenha envolvido com os atos relacionados nos incisos III a
VIII do art. 16. observado o disposto no § 30 deste artigo.



904
§ 1 0 - O disposto no inciso 1 não se aplica à participação da microempresa

ou da empresa de pequeno porte em centrais de compras, em bolsas de
subcontratação, em consórcio de exportação ou de venda no mercado
interno.

§ 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, exclusivamente para
as empresas que optarem pelo regime de que trata esta lei, parcelamento de
crédito tributário formalizado até 30 de novembro de 1997, em até 60
(sessenta) parcelas mensais, com juros de 1% (um por cento) ao mês e com
parcela mínima de R$50,00 (cinqüenta reais).

§ 31 - As vedações a que se referem os incisos VI e VII prevalecerão pelo
prazo de 5 (cinco) anos contados da prática da infração e desde que a
empresa ou, se for o caso, o titular ou representante legal tenha comprovado
o pagamento integral do crédito tributário porventura devido e a reparação
do dano ambiental causado, se houver.

§ 40 - A vedação a que se refere o inciso lI não se aplica a sucursal que
seja vendida e, em razão disso, sofra mudança na sua razão social, mesmo
que continue com a marca sob a forma de franquia.

Capítulo VI
Do Tratamento Tributário e Fiscal

Seção 1
Do Tratamento Tributário Aplicável à Microempresa
Art. 11 - A microempresa definida nos termos desta lei fica sujeita ao

pagamento mensal do ICMS no valor correspondente a R$25,00 (vinte e
cinco reais).

Seção II
Do Tratamento Tributário Aplicável à Empresa de Pequeno Porte
Art. 12 - A empresa de pequeno porte definida nos termos desta lei fica

sujeita ao pagamento mensal do ICMS, que será apurado mediante a
aplicação do percentual fixado no Anexo 1 desta lei, para a sua faixa de
classificação, sobre a média mensal da receita bruta apurada no trimestre
anterior, ressalvado o disposto no § 1 0 deste artigo.

§ 1 0 - Para efeito de recolhimento do imposto devido no trimestre em que
ocorrer a opção pelo regime previsto nesta lei e, se for o caso, no trimestre
seguinte, observado o disposto no § 40 deste artigo, deverá ser considerada
a receita estimada pelo contribuinte para:

- o primeiro trimestre e a projeção para o trimestre seguinte, quando a
opção for efetuada no primeiro ou no segundo mês do trimestre;

II - o trimestre seguinte, quando a opção for efetuada no terceiro mês do
trimestre.

§ 20 - Na hipótese do parágrafo anterior, será promovido o acerto em
função da diferença apurada entre a receita estimada e a efetivamente
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auferida, na forma definida em regulamento.

§ 30 - Na apuração da receita bruta trimestral, exclusivamente para os
efeitos de cálculo do imposto e do abatimento do depósito mencionado no
art. 22, não serão considerados os valores referentes a:

- saída de mercadoria adquirida com o imposto retido por substituição
tributária;

II - operação e prestação amparadas pela não-incidência do ICMS;
III - saída de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal em razão do

disposto no inciso VIII do art. 14;
IV - saída de mercadoria realizada com suspensão do ICMS;
V - prestação de serviço de transporte iniciada em outra unidade da

Federação.
§ 40 - Para efeito da apuração na forma prevista no "caput" ou no § 10

deste artigo, serão considerados os trimestres de janeiro a março, abril a
junho, julho a setembro e outubro a dezembro.

Seção III
Das Disposições Gerais Relacionadas com o Tratamento Tributário e

Fiscal
Art. 13 - O regime previsto nesta lei será adotado, opcionalmente, pelo

contribuinte, em substituição ao sistema normal de apuração do ICMS, sendo
vedados, nesse caso, a apropriação de crédito ou o destaque do imposto nos
documentos fiscais que emitir.

§ 1 0 - Exercida a opção prevista no "caput' deste artigo, o regime adotado
deverá ser aplicado a todos os estabelecimentos do mesmo contribuinte.

§ 20 - Exercida a opção de que trata este artigo, o contribuinte deverá
permanecer no sistema adotado pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses,
vedada a alteração antes do término do exercício, ressalvadas as hipóteses
de desenquadramento previstas no art. 16.

Art. 14 - A modalidade de pagamento prevista nesta lei não se aplica a:
- prestação ou operação com mercadoria sujeita ao regime de

substituição tributária:
II - recolhimento do imposto devido por terceiro, a que o contribuinte se

ache obrigado, em virtude de substituição tributária:
III - mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de inscrição:
IV - entrada, no estabelecimento, de bens ou de mercadoria para uso,

consumo ou ativo permanente. ou utilização de serviço iniciado em outra
unidade da Federação e não vinculado a operação ou prestação
subseqüente tributada pelo imposto;

V - entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de
bem destinado a uso. consumo ou ativo permanente do estabelecimento, e
serviço iniciado ou prestado no exterior:
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VI - entrada, em território mineiro, decorrente de operação interestadual de

petróleo, lubrificante e combustíveis líquidos ou gasosos dele derivados,
bem como de energia elétrica, quando não destinados a comercialização ou
industrialização;

Vil - aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada
de documento fiscal ou acobertada com documento falso ou inidôneo;

VIII - operação ou prestação de serviço desacobertadas de documento
fiscal ou com documento fiscal falso ou inidôneo.

Art. 15 - A microempresa e a empresa de pequeno porte são obrigadas, na
forma e nos prazos fixados em regulamento, sem prejuízo das demais
exigências legais, a:

- fazer cadastramento fiscal;
II - conservar, para exibição ao Fisco, todos os documentos relativos aos

atos negociais que praticarem, inclusive os relacionados com as despesas,
observados os prazos decadenciais;

III - prestar as declarações exigidas pelo Fisco, inclusive com vistas à
preservação da quota-parte do ICMS devida aos municípios;

IV - emitir regularmente documento fiscal para acobertar operação ou
prestação que realizarem, vedado, em qualquer hipótese, o destaque do
ICMS;

V - pagar o imposto devido na forma e nos prazos estipulados na
legislação tributána.

Parágrafo único - A microempresa e a empresa de pequeno porte poderão
ser dispensadas da escrituração normal de livros fiscais e da emissão dos
demais documentos fiscais, conforme dispuser o regulamento.

Capítulo VII
Do Desenquadramento

Art. 16 - Perderá a condição de microempresa ou de empresa de pequeno
porte aquela que:

- deixar de preencher os requisitos para seu enquadramento, em razão de
superveniência de situação prevista no art. 10:

II - apresentar receita bruta superior ao limite de R$800.000.00 (oitocentos
mil reais);

III - praticar, de forma reiterada, as seguintes infrações:
a) omitir informação a autoridade fazendária, com vistas a suprimir ou

reduzir tributo;
b) deixar de recolher, no prazo legal, na qualidade de sujeito passivo de

obrigação, valor de tributo, descontado ou cobrado, que deveria recolher aos
cofres públicos;

c) adquirir ou manter em estoque mercadoria desacobertada de documento
fiscal relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso;
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d) adquirir ou manter em estoque mercadoria acobertada com documento
inidôneo, salvo se o fato for espontaneamente comunicado ao Fisco e
comprovado o efetivo recolhimento do imposto, antes da ação fiscal;

e) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatória, nota fiscal ou
documento equivalente, referente a venda de mercadoria ou prestação de
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a
legislação;

f) deixar de registrar, no livro Registro de Entradas, documento referente a
aquisição de mercadoria e serviço, no prazo fixado em regulamento;

IV - praticar ato qualificado em lei como crime contra a ordem tributaria
além dos previstos neste artigo;

V - praticar ato ou realizar atividade considerados lesivos ao meio
ambiente, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano causado e das
cominações legais cabíveis:

VI - constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o
verdadeiro sócio ou acionista, ou o titular:

VII - causar embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livro e documento de exibição obrigatória;

VIII - opuser resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde
se desenvolvam as atividades da pessoa jurídica ou da firma individual ou
onde se encontrem bens de sua posse ou propriedade.

§ 1 0 - Nas hipóteses previstas nos incisos 1 e II, a microempresa e a
empresa de pequeno porte comunicarão o fato à repartição fazendária de
sua circunscrição no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ocorrência.

§ 20 - O ICMS incidente sobre operação ou prestação promovidas após o
fato determinante do desenquadramento será recolhido no prazo previsto em
regulamento.

§ 30 - Caracteriza a prática de forma reiterada, prevista no inciso III, a
constatação, pela terceira vez, mediante ação fiscal, da prática de infração,
idêntica ou não, mencionada em qualquer alínea do referido inciso.

§ 40 - Em qualquer das hipóteses previstas no inciso III, o
desenquadramento será determinado de ofício e retroagirá à data da prática
da infração que lhe deu origem, sem prejuízo de outras medidas de
fiscalização e, se for o caso, da ação penal cabível.

§ 50 - Nas hipóteses previstas nos incisos IV a VIII, o desenquadramento
será determinado de ofício e retroagirá à data da prática da infração, sem
prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for o caso, da ação penal
cabível.

Capitulo VIII
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Das Penalidades

Art. 17 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, sem observância
desta lei, se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno
porte ficam sujeitas às seguintes conseqüências:

- havendo espontaneidade na denúncia do fato:
a) pagamento do ICMS devido, desde a data do enquadramento, pelo

sistema normal de apuração do imposto, com todos os acréscimos aplicáveis
à mora previstos na Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975:

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou empresa
de pequeno porte;

II - sendo a irregularidade apurada pelo Fisco:
a) multa correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o valor devido

a titulo de imposto, sem qualquer redução, além do previsto nas alíneas do
inciso anterior;

b) multas por descumpnmento de obrigação acessória, previstas na Lei no
6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

Art. 18 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, tendo perdido a
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, por ultrapassar
o limite de receita bruta de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) ou por
superveniêncía de situação impeditiva prevista no art. 10, se mantiverem
enquadradas no regime desta lei ficam sujeitas às seguintes conseqüências:

- havendo espontaneidade na denúncia do fato:
a) pagamento do ICMS devido, pelo sistema normal de apuração do

imposto, relativo a operação ou prestação praticadas após o fato
determinante do desenquadramento, com todos os acréscimos aplicáveis à
mora previstos na Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, se for o caso;

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou empresa
de pequeno porte;

II - sendo a irregularidade apurada pelo Fisco:
a) multa correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o valor devido

a título de imposto, sem direito a qualquer redução, além do previsto nas
alíneas do inciso anterior;

b) multas por descumprimento de obrigação acessória, previstas na Lei n°
6.763. de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

Art. 19- Nos casos em que a irregularidade se refira à falta de pagamento
do ICMS em decorrência de inadequada classificação nas faixas de receita
bruta anual, constantes no Anexo 1 desta lei, também será exigido o tributo
relativo à diferença apurada, com os acréscimos legais.

Capítulo IX
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Das Cooperativas de Produtores Artesanais e de Comerciantes

Ambulantes
Seção 1

Da Definição
Art. 20 - Poderão enquadrar-se, no regime previsto nesta lei, as

cooperativas de produtores artesanais e de comerciantes ambulantes que
realizem operação em nome dos cooperados, assim definidas as pessoas
físicas, sem estabelecimento fixo, que, individualmente, apresentem receita
bruta anual igual ou interior a R$60.000.00 (sessenta mil reais).

Seção li
Do Tratamento Tributário e Fiscal Aplicável às Cooperativas de Produtores

Artesanais e de Comerciantes Ambulantes
Art. 21 - As cooperativas de produtores artesanais e de comerciantes

ambulantes, observado o disposto em regulamento, deverão:
- requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS:

II - pagar, mensalmente, o ICMS devido pelos cooperados, apurado
mediante a aplicação do percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
sobre a média mensal da receita bruta global apurada no trimestre anterior;

III - emitir documentos fiscais;
IV - entregar, trimestralmente, demonstrativo de apuração do ICMS;
V - entregar, anualmente, declaração de movimentação econômica e

fiscal;
VI - informar, trimestralmente, as movimentações de filiados ocorridas em

seu cadastro;
VII - manter sistema de controle das operações, individualizado por

cooperado.
§ 1 0 - Fica isenta a saida de mercadoria de propriedade do cooperado e a

ele destinada, quando promovida pela cooperativa de que faça parte, nas
condições previstas no artigo anterior.

§ 20 - As cooperativas de que trata o artigo anterior respondem.
solidariamente com seus cooperados, pelas obrigações decorrentes de
operação por eles realizada.

Capitulo X
Dos Abatimentos

Seção 1
Do Abatimento dos Depósitos em Favor do FUNDESE

Art. 22 - Os contribuintes enquadrados no regime de que trata esta lei,
inclusive as cooperativas definidas no art. 20, poderão abater do ICMS
devido no período o valor correspondente ao depósito efetuado em beneficio
do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de
Minas Gerais - FUNDESE -, criado pela Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de
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1994, até o limite mensal de:

- R$25,00 (vinte e cinco reais), quando se tratar de microempresa;
II - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da receita bruta mensal respectiva,

quando se tratar de empresa de pequeno porte, observado o disposto no § 30
do art. 12, ou de cooperativa.

Parágrafo único - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o
depósito deverá ser efetuado dentro do prazo normal fixado para o
recolhimento do ICMS.

Seção II
Da Política de Estímulo ao Emprego

Art. 23 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do
ICMS devido o valor resultante da aplicação do percentual previsto no Anexo
II desta lei, correspondente ao número de empregados regularmente
contratados, tomando-se como base o último dia de cada trimestre do
período de apuração do imposto, observado o disposto no art. 26.

Parágrafo único - A utilização do benefício previsto neste artigo dependerá
de comprovação da regular situação dos empregados, nos âmbitos
previdenciáno e trabalhista.

Seção III
Da Política de Estímulo à Capacitação Gerencial e Profissional

Art. 24 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do
ICMS devido no período 50% (cinqüenta por cento) do valor despendido a
título de treinamento gerencial ou de pessoal, vinculado a sua atividade
econômica, observado o disposto no art. 26.

Parágrafo único - A utilização do benefício de que trata este artigo
dependerá de comprovação, junto à autoridade fazendána, do efetivo
dispêndio, mediante apresentação do recibo do pagamento.

Seção IV
Da Política de Estímulo ao Investimento em Novas Tecnologias

Art. 25 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do
ICMS devido no período 35% (trinta e cinco por cento) do valor despendido a
título de investimento em máquinas, equipamentos, instalações- ou aquisição
de novas tecnologias necessários ao desenvolvimento de sua atividade
econômica, observado o disposto no art. 26.

§ 1 1 - A utilização do benefício de que trata este artigo dependerá de
apresentação da nota fiscal de aquisição e da imobilização do bem pelo
prazo mínimo de 12 (doze) meses contado da data de sua aquisição,
observado o seguinte:

- ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a 1 (um) ano a
contar da data da sua aquisição, o abatimento de que trata o "capul" deste
artigo deverá ser anulado integralmente, no mesmo período em que for
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efetuada a venda;

II - na hipótese do inciso anterior, o valor equivalente ao dos abatimentos
efetuados deverá ser recolhido, monetariamente atualizado, por meio de
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento.

§ 20 - A transferência de propriedade do bem, a qualquer título, suspende,
automaticamente, a utilização do beneficio correspondente ao bem objeto da
transferência, observado, se for o caso, o disposto nos incisos 1 e II do
parágrafo anterior.

§ 30 - Na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF -,
cuja utilização tenha sido autorizada pela autoridade fazendária, o limite de
abatimento a que se refere este artigo será de 100% (cem por cento) do
valor de aquisição, observado o seguinte:

- o benefício alcança também o valor dos acessórios necessários ao
funcionamento do equipamento, inclusive o leitor ótico de código de barras;

II - o abatimento deverá ser efetuado a partir do mês em que se verificar o
início da efetiva utilização do equipamento;

III - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a 2 (dois) anos a
contar do inicio da sua efetiva utilização, o abatimento de que trata este
parágrafo deverá ser anulado integralmente, no mesmo período em que for
efetuada a venda;

IV - na hipótese do inciso anterior, o valor equivalente ao dos abatimentos
efetuados deverá ser recolhido, monetariamente atualizado, por meio de
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento.

§ 40 - A transferência de propriedade do ECF, a qualquer título, suspende
automaticamente a utilização do benefício correspondente à aquisição do
equipamento, observado, se for o caso. o disposto nos incisos III e IV do
parágrafo anterior.

Seção V
Das Disposições Gerais Relacionadas com os Abatimentos

Art. 26 - O total dos abatimentos referidos nos arts. 23 a 25 não poderá
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do valor mensal devido a titulo de
ICMS, devendo o eventual excedente ser transferido para os meses
subseqüentes.

§ 1 11 - O direito aos abatimentos previstos nos arts. 22 a 25 fica
condicionado ao recolhimento tempestivo do ICMS.

§ 2° - Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de
desenquadramento previstas no art. 16, a microempresa e a empresa de
pequeno porte terão cancelados, automaticamente, os benefícios previstos
neste capitulo.

§ 30 - Verificada infração definida no inciso III do art. 16. serão suspensos
os benefícios previstos neste capitulo, a partir do recebimento do auto de
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infração até a quitação ou o parcelamento do crédito tributário decorrente.

§ 40 - Para os fins desta lei, a suspensão de benefícios caracteriza-se pela
perda do direito aos abatimentos das parcelas que seriam deduzidas do
ICMS devido, na forma deste capítulo, durante o período em que vigorar a
suspensão.

Capitulo Xl
Disposições Finais e Transitórias

Art. 27 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos anualmente,
adotando-se, para isso, o mesmo índice utilizado para a correção monetária
dos tributos federais.

Parágrafo único - O Poder Executivo publicará os valores atualizados na
forma deste artigo até o quinto dia útil do mês de janeiro de cada ano.

Art. 28 - Ficam revogados o subitem 2.23 da Tabela A e o § 20 do art. 91
da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passando o seu § 1 0 a vigorar
com a seguinte redação e renumerando-se os subseqüentes:

"Art. 91 -
§ 1 0 - A microempresa fica isenta do recolhimento da taxa prevista no

subitem 2.7 da Tabela A anexa a esta lei.".
Art. 29 - O art. 49 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido do seguinte § 2 0, passando o seu parágrafo único a § 10:
"Art. 49 -
§ 20 - Aplicam-se, subsidianamente, ao contribuinte do ICMS todas as

presunções de omissão de receita existentes na legislação de regência dos
tributos federais, desde que apuráveis com base nos livros e documentos
que as pessoas jurídicas ou as firmas individuais estiverem obrigadas a
manter.".

Art. 30 - O art. 55 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica
acrescido do seguinte inciso XXIII:

"Art. 55 - .
)O(lll - por deixar de emitir ou entregar documento fiscal correspondente a

operação ou prestação que tenha realizado com microempresa ou empresa
de pequeno porte legalmente enquadradas em regime especial de tributação
- 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação ou prestação, sem direito a
qualquer redução.".

Art. 31 - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 11.396, de 6 de
janeiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20 - .
- pequenas e microempresas, conforme definidas em lei estadual;

Art. 3°- .
V - os provenientes de doações efetuadas por empresas;



VI- outros recursos.

Art. 40 - O FUNDESE. de natureza e individuação contábeis. com duração
indeterminada, será rotativo, e seus recursos, ressalvado o disposto no § 10

do art. 30 , serão utilizados de forma reembolsável em:

Art. 60 - O FUNDESE terá como gestor e agente financeiro o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, que atuará também como
mandatário do Estado, para os fins previstos nesta lei.

Parágrafo único - As propostas de empréstimo poderão ser encaminhadas
diretamente ao BDMG ou por meio da entidade de classe a que esteja filiada
a empresa beneficiária, na forma prevista em convênio a ser assinado com o
agente financeiro.

Art. 70 -

Parágrafo único - Compete à Superintendência Central de Auditoria da
Secretaria de Estado da Fazenda analisar a prestação de contas e os
demonstrativos financeiros do agente financeiro do Fundo, sem prejuízo do
controle externo exercido pela Assembléia Legislativa.

Art. 80 - Compõem o Grupo Coordenador representantes dos seguintes
órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado da Fazenda;
II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;
III - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo:
IV - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
V - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;
VI - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;
VII - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG-;
VIII - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -

SEBRAE-MG -:
IX - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -:
X - Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais - FCEMG -:
XI - Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG -;
XII - Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e

de Serviços do Estado de Minas Gerais - FEDERAMINAS -;
XIII - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Minas

Gerais - FCDL-MG.

Art. 90 - A comprovação de prática de infração nos âmbitos fiscal e
ambiental pelo beneficiário de recursos do Fundo, durante a vigência do
contrato, acarretará o cancelamento deste ou a suspensão do saldo a liberar,
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bem como o vencimento antecipado das parcelas futuras, com atualização
monetária plena, multa e juros contratuais e moratónos, além das
penalidades administrativas cabíveis, na forma definida em regulamento.".

Art. 32 - Os artigos a seguir relacionados da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro
de 1994, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos:

"Art. 4° -
Parágrafo único - É vedado ao Fundo destinar recursos para despesas com

pessoal, para remuneração por serviços pessoais e realização de despesas
de manutenção e custeio dos agentes previstos nesta lei.

Art. 5°-....
XI - o agente financeiro poderá transigir, para efeito de acordo, com

relação às penalidades previstas no inciso anterior, observados os critérios
próprios estabelecidos na regulamentação do Fundo;

XII - a definição do limite de financiamento para empresa participante do
Micro Geraes levará em consideração a receita bruta anual da empresa
beneficiária e será proporcional ao somatório das respectivas doações
efetuadas, por períodos consecutivos, na forma definida em regulamento.

Art. 33 - O art. 30 da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, fica acrescido
do seguinte § 20 , passando o seu parágrafo único a § 10:

"Art. 30 - .....
§ 20 - Os recursos relativos às doações de que trata o inciso V deste artigo

deverão ser transferidos ao Fundo pela Superintendência Central do Tesouro
Estadual até o décimo dia útil do mês subseqüente ao do depósito efetuado
pela empresa e destinados, exclusivamente, a operação do Micro Geraes.".

Art. 34 - O art. 50 da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, fica acrescido
do seguinte § 20, passando o seu parágrafo único a § 10:

"Art. 5° -
§ 20 - A aprovação de financiamento para empresa participante do Micro

Geraes dependerá de comprovação, na forma definida em regulamento, dos
depósitos efetuados pela empresa a título de doação.".

Art. 35 - A Secretaria de Estado da Fazenda poderá propor convênio a ser
celebrado com entidade representativa de classe de contribuintes, visando à
simplificação de procedimento relacionado com o cadastramento fiscal de
microempresa e empresa de pequeno porte.

Parágrafo único - A baixa de inscrição estadual independe de baixa em
qualquer outro órgão público, devendo o interessado entregar, na repartição
fazendária, os livros e os documentos fiscais exigidos para as providências
cabíveis.

Art. 36 - Os órgãos da administração pública direta e indireta do Estado
dispensarão tratamento especial a microempresa e empresa de pequeno
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porte, assim definidas nesta lei, na compra de material de consumo e de
equipamento permanente.

Art. 37 - Ressalvado o disposto nesta lei, aplicam-se à microempresa e à
empresa de pequeno porte, no que couber, as disposições da Lei no 6.763,
de 26 de dezembro de 1975, e as demais normas relativas ao ICMS.

Art. 38 - Até o prazo fixado pelo Poder Executivo para o exercício da
opção de que trata o art. 13, ficam mantidas as microempresas e as
empresas de pequeno porte que se tenham enquadrado na forma da Lei n°
10.992. de 29 de dezembro de 1992, facultada a antecipação da opção
mediante declaração da receita estimada para o exercício de 1998, desde
que esta não seja inferior à receita auferida nos últimos 12 (doze) meses a
contar da data da opção.

Art. 39 - Para as empresas que, até 31 de janeiro de 1998,  manifestarem a
sua opção pelo regime previsto nesta lei, fica autorizado o abatimento dos
valores despendidos, no período compreendido entre 1 0 de outubro de 1997
e 31 de janeiro de 1998, a título de treinamento gerencial e profissional e de
aquisição de máquinas, equipamentos, instalações ou investimento em
novas tecnologias, na forma prevista nos arts. 24 e 25.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica à hipótese de
aquisição de máquinas, equipamentos e instalações cujo imposto tenha sido
integralmente apropriado pelo sistema normal de apuração do ICMS.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.

Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 1998.

Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei
n° 10.992, de 29 de dezembro de 1992, ressalvadas as disposições relativas
ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado ao microprodutor rural
e ao produtor rural de pequeno porte, que permanecem em vigor.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

Anexo 1
ue se refere o art. 12 da Lei n°. de de dezembro de 1997)

	

Fai
	

Receita Bruta	Percentu

	

xa -	Anual em R$	ai (%)

	

1
	de 60.000.01 a	2,0

	

-	180.000.00

	

2
	

de 180.000,01 a	2.4

	

-	300.000.00

	

de 300.000,01 a	2.8
420.000.00
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4	de 420.000,01 a	3,2

540.000,00
5	de 540.000,01 a	3,6

660.000,00
6	de 660.000,01 a	4,0

720.000,00
7	de 720.000,01 a	4,5

600.000,00
ANEXO II

(a que se refere o art. 23 da Lei n°, d
Número de	Desconto em

Empregados	Percentual (%)
1	 4
2	 8
3	 12
4	 16
5	 20

de6a9	 23
delOal5	26
del6a2O	28

acima de 20	30

de dezembro de 1997)



97 1
BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 224a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 9112197
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Raul
Lima Neto; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no
1.452/97; apresentação das Emendas n°s 6 a 10; encerramento da
discussão; designação de relator; emissão de parecer pelo relator;
requerimentos dos Deputados lbrahim Jacob e Geraldo da Costa Pereira;
deferimento: questões de ordem; requerimento do Deputado Gilmar
Machado; questão de ordem; discurso do Deputado Gilmar Machado;
rejeição: verificação de votação: ratificação da rejeição: declaração de voto;
votação do projeto, salvo emendas e destaques: aprovação; votação das
Emendas n°s 1 a 5 e 11 a 19; aprovação; verificação de votação; ratificação
da aprovação; votação das Emendas n°s 7 a 9; rejeição; votação da Emenda
no 6; discurso do Deputado lbrahim Jacob; rejeição; verificação de votação:
inexistência de quorum" para votação; anulação da votação; questões de
ordem: renovação da votação da Emenda n° 6; ratificação da rejeição -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.482;
discurso e questão de ordem do Deputado Adelmo Carneiro Leão -
Encerramento.

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

Rezende - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péncles Ferreira - Raul Lima Neto
- Rémolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa
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- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderiey Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20h14min, a lista de

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

ia Parte
Ata

- O Deputado Ivo José, 21-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Raul Lima Neto,

em que solicita a inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 627195
seja apreciado logo após o Projeto de Lei n° 1.317197. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.452/97, do Governador
do Estado, que dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas
Gerais, estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos
administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial a elas
aplicáveis e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n

o
s 1 a S. que apresenta. A

Comissão de Política Agropecuária opina por sua aprovação com as
Emendas n°5 1 a 5, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Em discussão. o projeto. Não
há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.452/97

EMENDA N°6
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Ficam isentas do pagamento do ICMS e desobrigadas de emitir

nota fiscal as microempresas com receita bruta anual de até R$20.000,00
(vinte mil reais).".

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 1997.
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lbrahim Jacob
Justificação: Esta emenda visa a atender os pequenos estabelecimentos

comerciais situados em bairros e na periferia, que já contam com o beneficio
fiscal da isenção e da não-obrigatoriedade da emissão de nota fiscal, nos
termos do atual Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 38.104, de
28/6/96. Acreditamos que a isenção do ICMS para microempresas que
faturam até R$20.000,00 por ano atende ao principio da razoabilidade, sem
provocar grande impacto na receita estadual, uma vez que, atualmente, o
teto da isenção está fixado em 48.980 UFIRs.

EMENDA N°7
Acrescente-se o seguinte inciso XIV ao art. 80:
"Art. 80 - ......
XIV - centrais sindicais trabalhistas.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado

EMENDA N° 8
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Fica isenta de pagamento a microempresa com faturamento

bruto anual igual ou inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de
participarem ou de se beneficiarem do Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socieconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado

EMENDA N°9
Acrescentem-se ao art. 20 os seguintes parágrafos:
"Art. 20 - ..........
§ 70 - observado o disposto nos parágrafos anteriores e no § 8 0 deste

artigo, a empresa que apresentar percentual superior a 50% (cinqüenta por
cento) no indica de fidelidade apurado poderá acrescer ao seu limite de
receita bruta anual que a identifique como microempresa ou empresa de
pequeno porte o equivalente, em valor, ao mesmo percentual obtido na
apuração do índice de fidelidade que ultrapassar o índice de-50 (cinqüenta
por cento).

§ 80 - Considera-se índice de fidelidade o percentual resultante da divisão
das compras realizadas dentro do Estado de Minas Gerais pelo total de
compras realizadas no ano-base de apuração da receita bruta anual,
conforme fórmula a seguir:

lF =	CMG x 100%
CTOT

IF = índice de fidelidade;
CMG = compras junto a estabelecimentos localizados em Minas Gerais;
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CTOT = compras totais.
§ 90 - Na hipótese de mudança de faixa de classificação, se a empresa de

pequeno porte obteve índice de fidelidade igual ou superior a 90% (noventa
por cento) no ano-base de apuração da receita bruta anual, ficará dispensada
do pagamento da diferença a que se refere ao § 5 0 deste artigo.

§ 100 - Os benefícios previstos nos § 7 1 e 91 só terão aplicação caso não
se tenha verificado nenhuma irregularidade fiscal no período.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
José Militão
Justificação: Visa esta emenda a incentivar o pequeno e micro empresário

a realizarem suas compras em estabelecimentos comerciais ou industriais
localizados no Estado. Conforme o proposto, o contribuinte poderia
ultrapassar até 50% do limite fixado em sua faixa de classificação, sem
sujeitar-se a reclassificação em faixa superior. Assim, por exemplo, o micro
empresário que efetuasse todas as suas compras no Estado teria como limite
máximo de faturamento R$90.000,00, e não R$60.000,00.

Os benefícios previstos com a adoção da proposta seriam os seguintes:
a) instrumento de controle dos maiores grupos em operação no Estado,

mineiros ou não. O microempresáno terá interesse em comprar com
documento fiscal, pois não perderá o benefício caso ultrapasse o limite
fixado;

b) incentivo a empresas de outros Estados para abertura de filiais em
Minas Gerais. Segundo a sistemática atual do ICMS, o contribuinte mineiro é
obrigado a abrir filiais em outros Estados para vender para Minas Gerais. A
diferença de alíquota nas operações interestaduais explica o interesse;

c) incentivo ao crescimento da pequena ou microempresa em até 100% do
seu faturamento, sem mudança da faixa de recolhimento do ICMS;

d) incentivo ao desenvolvimento da economia mineira como um todo, em
razão da interação entre grupos econômicos que atuam rio Estado de forma
crescente: mineiros comprando e vendendo de e para mineiros;

e) incremento da arrecadação estadual sem ônus para os
microempresários. È um modelo assemelhado a substituição tributária
intema, não havendo incidência sobre agregado e, em contrapartida,
ausência de crédito a distribuir quando da realização de transações
mercantis futuras por microempresa, desde que as operações sejam
realizadas totalmente dentro do Estado de Minas Gerais.

Pelas razões expostas e pela oportunidade do proposto, esperamos contar
com o apoio de nossos nobres pares à aprovação da matéria.

EMENDA N° 10
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - 0 crédito tributário constituído até a data desta lei, inscrito ou não
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em dívida ativa, sendo o devedor cooperativa de produtores rurais, poderá
ser recolhido em 100 (cem) parcelas mensais, sem acréscimo de multa
moratória ou isolada, desde que a infração tenha sido praticada sem dolo,
fraude ou má-fé.".

Sala das Reuniões. 21 de novembro de 1997.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: Justifica a aprovação do proposto a difícil situação financeira

do Estado e das cooperativas de produtores rurais. A concessão do
parcelamento e do perdão de multas permitirá que as cooperativas
regularizem seus débitos com o Estado e poderá significar valiosa
contribuição ria melhoria cia arrecadação estadual.

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

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas ao projeto a Emenda n° 6. do Deputado lbrahim Jacob;
as Emendas n°s 7 e 8, do Deputado Gilmar Machado; a Emenda n° 9, do
Deputado José Militão; e a Emenda n° io, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira. Como o prazo constitucional de apreciação do projeto pela
Assembléia está esgotado, a Presidência vai designar relator das emendas,
nos termos do art. 211 do Regimento Interno, o Deputado Roberto Amaral. A
Presidência indaga do relator se se encontra em condições de emitir seu
parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, estamos em condições de
apresentar o nosso parecer, também pelo fato de termos sido o relator pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, onde não foi votado o
parecer. (- Lê:)

"PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 6 A 10 AO PROJETO DE LEI N°
1.452197
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dispõe
sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Gerais -

estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos
administrativo. tributário, crediticio e de desenvolvimento empresarial a elas
aplicáveis e dá outras providências.

Cumpridas as formalidades regimentais. foi atribuído ao projeto regime de
urgência, sendo ele encaminhado para exame em reunião conjunta das
Comissões de Constituição e Justiça. de Política Agropecuária e
Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucional idade, pela
legalidade e pela juridicidade do projeto e apresentou-lhe as Emendas n°s 1
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a S. A Comissão de Agropecuária e Política Rural opinou favoravelmente ao
projeto.

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
perdeu prazo para emissão de parecer. Foi o projeto encaminhado ao
Plenário, nos termos regimentais, e designou-se este relator para emitir
parecer sobre as Emendas n°s 6 a 10, dos Deputados lbrahim Jacob, Gilmar
Machado, José Militão e Geraldo da Costa Pereira.

Fundamentação
Denominado Micro Gerais, o programa criado no projeto de lei em tela

pretende que Minas Gerais conceda tratamento tributário às microempresas
de forma mais ampla do que foi estabelecido na Lei Federal n° 9.137, de
1996, que instituiu o chamado SIMPLES em relação aos impostos e às
contribuições federais.

Enquanto o SIMPLES propõe a celebração de convênio entre o Estado e a
União para fins de inclusão do ICMS no programa simplificado, o Micro
Gerais não se limita a reduzir o pagamento do ICMS pelas microempresas,
pelas empresas de pequeno porte e pelas cooperativas. Em atenção ao
comando do art. 179 da Constituição Federal e do art. 223, § 1 0, da
Constituição do Estado, o Poder Executivo estadual, além do tratamento
tributário diferenciado, confere às microempresas e às empresas de pequeno
porte tratamento simplificado também nos campos administrativo, creditício
e de desenvolvimento empresarial.

O Micro Gerais altera substancialmente a Lei n° 11.396, de 611194, que
instituiu o Fundo de Desenvolvimento Socieconômico do Estado de Minas
Gerais - FUNDESE. Esse Fundo passa a ter como gestor e agente financeiro
o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais S.A. - BDMG -, que
assume o seu papel preponderante de Banco gestor. Toma-se paritária a
composição do Conselho do FUNDESE, reunindo diversos representantes
das classes empresariais e do cooperativismo rural.

As receitas do FUNDESE se formarão por doações das microempresas e
das empresas de pequeno porte, as quais receberão linhas de financiamento
do Fundo proporcionalmente ao valor das doações.

Com o Micro Gerais, ficam revogados diversos dispositivos da Lei no
10.992, de 1992, que aprovou o atual Estatuto da Microempresa,
permanecendo em vigor apenas os dispositivos que tratam do microprodutor
rural e do produtor rural de pequeno porte, uma vez que as atuais normas
lhes são mais favoráveis.

A proposição poderá resultar, em um primeiro momento, em perda de
receita mensal estimada em R$14.834.815,00. segundo números informados
pela Superintendência da Receita Estadual da Secretaria de Estado da
Fazenda. No entanto, a aplicabilidade do Micro Gerais seguramente
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provocará aumento da base tributária, atraindo cerca de 170 mil pequenas
empresas para a formalidade tributária, o que agregará mais valor
adicionado fiscal e, conseqüentemente, aumentará a receita do Estado em
médio e em longo prazos, além de proporcionar tranqüilidade às pessoas
desse ramo de negócios. Ademais, a medida evita a evasão de receita,
porquanto estimula a emissão de nota fiscal.

Com o Micro Gerais, todas as microempresas passam a pagar imposto na
base de R$25.00 mensais para aquelas com faturamento anual igual ou
inferior a R$60.000.00. A partir desse teto, conforme a faixa de
enquadramento, limitando-se a R$800.000,00 de receita bruta anual, as
empresas de pequeno porte passam a recolher de 2,0% a 4,5% de ICMS.

Outra inovação que merece destaque é que os gastos efetuados a título de
treinamento gerencial e profissional, aquisição de máquinas, equipamentos e
instalações poderão ser abatidos do montante devido de ICMS, até o limite
de 50%.

O Micro Gerais concede, ainda, prazo até 3111198 para que as
microempresas e as empresas de pequeno porte façam sua opção pelo novo
regime de tributação.

A Emenda n° 6, do Deputado lbrahim Jacob. não deve ser acolhida, uma
vez que a proposta inviabiliza a participação no FUNDESE, bem como
incentiva a sonegação e impede a política de investimento no setor.

As Emendas n°s 7 e 8, do Deputado Gilmar Machado, igualmente não
devem ser acolhidas, uma vez que a emissão de nota fiscal é obrigatória
pela legislação federal, constitui direito e garantia do consumidor e contribui
para a conscientização tributária do cidadão. Quanto à inclusão de
representantes das centrais sindicais trabalhistas no Grupo Coordenador, a
composição pelos representantes dos entes econômicos do Estado já
assegura paridade suficiente.

Quanto à Emenda n° 9. do Deputado José Militão, importa salientar que,
de acordo com pesquisas efetuadas junto às microempresas. 72% das
compras são realizadas em estabelecimentos localizados em território
mineiro, daí porque a proposta é prejudicial ao projeto, uma vez que a opção
pela origem das compras iridepende da vontade do microempresáno,
estando diretamente vinculada à inexistência do fornecedor no Estado. Por
outro lado, a proposta cria, a rigor, novas faixas de enquadramento,
majorando as faixas atuais em cerca de 22%, o que resultaria em perda de
receita na mesma proporção.

A Emenda n° 10 também não deve ser acatada, uma vez que a proposta
de parcelamento nela contida já consta no texto da Emenda n° 18,
apresentada por este relator, beneficiando não só as cooperativas como
também todo e qualquer contribuinte do ICMS que tenha crédito tributário
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formalizado até 30111197.

De modo a compatibilizar a redação do projeto com as alterações
introduzidas pela Lei n° 6.763, de 1975. que trata da Consolidação da
Legislação Tributária do Estado, e objetivando ampliar o tratamento fiscal
atribuído às microempresas e às empresas de pequeno porte, apresentamos
as Emendas n

o
s ll a18.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição das Emendas n os 6 a 10

e pela aprovação das Emendas n
o
s 11 a 18, a seguir apresentadas.

EMENDA N O 11
Dê-se ao art. 28 a seguinte redação:
"Art. 28 - Fica revogado o subitem 2.23 da Tabela A e o § 2 0 do art. 91 da

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passando o seu § 1 0 a ter a
seguinte redação:

'Art. 91 - ..............
§ 1 0 - A microempresa fica isenta do recolhimento da taxa prevista no

subitem 2.7 da Tabela A, anexa a esta lei.'.".
EMENDA N° 12

Dê-se ao § 30 do art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12- ....................
§ 30 - Na apuração da receita bruta trimestral, exclusivamente para os

efeitos de cálculo do imposto e do abatimento do depósito mencionado no
art. 22, não serão considerados:".

EMENDA N°13
Dê-se ao inciso II do art. 22 a seguinte redação:
"Art. 22 - ......................
II - de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da receita bruta mensal

respectiva quando se tratar de empresa de pequeno porte, observado o
disposto no § 3 0 do art. 12, ou de cooperativa.".

EMENDA N° 14
Acrescente-se ao § 30 do art. 12 os seguintes itens 4 e 5:
"Art. 12 - ........................
§ 30 - ........................
4 - os valores referentes às saídas de mercadorias realizadas com

suspensão do ICMS;
5 - os valores referentes às prestações de serviço de transporte iniciadas

em outra unidade da Federação".
EMENDA N°15

Dê-se ao item 1 do § 1 0 do art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12- ..........................
§ 1°- .......................
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1 - a receita estimada pelo contribuinte para o primeiro trimestre e a
projeção para o trimestre seguinte, quando a opção for efetuada no primeiro
ou no segundo mês do trimestre.'.

EMENDA N° 16
Acrescente-se ao inciso III do art. 16 a seguinte alínea f:
"Art. 16 - ........................
III - ..........................
f) deixar de registrar, no livro Registro de Entradas, os documentos

referentes às aquisições de mercadorias e serviços, no prazo fixado em
regulamento.".

EMENDA N° 17
Acrescente-se ao art. 35 o seguinte parágrafo único:
"Art. 35 - ............................
Parágrafo único - A baixa de inscrição estadual independente de baixa nos

demais órgãos públicos, devendo o interessado entregar na repartição
fazendária os livros e os documentos fiscais exigidos para as providências
cabíveis.".

EMENDA N° 18
Dê-se ao § 2° do art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10- .............................
§ 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, exclusivamente para

as empresas que optarem pelo regime de que trata esta lei, parcelamento de
crédito tributário formalizado até 30111197, em até 60 (sessenta) parcelas
mensais, com juros de 1% (um por cento) ao mês e com parcela mínima de
R$50,00 (cinqüenta reais).".

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ibrahim Jacob,
em que solicita a votação destacada da Emenda n° 6. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento
Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Geraldo da Costa Pereira, em que
solicita a retirada de tramitação da Emenda n° 10 ao Projeto de Lei n°
1.452/97. A Presidência defere o requerimento, de confomudade com o
inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o projeto cuja discussão

estaremos iniciando, uma vez que já foi apresentado o seu relatório pelo
ilustre Deputado Roberto Amaral, faz parte de uma modificação tributária e
fiscal no Estado. lamos debater hoje com o Secretário João Heraldo, mas
vamos fazê-lo amanhã. Há uma perda no Micro Gerais que o Estado não
definiu. Fizemos um debate na Comissão e não ficou claro ainda a real
perda que o Estado terá. Esse dinheiro deixa de entrar nos cofres do Estado
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e vai para um fundo, que será dirigido pelo BDMG, com a participação do
SEBRAE na definição da liberação dos recursos. Então, no nosso
entendimento, gostaríamos de fazer o debate completo com a presença do
Secretário, para depois votarmos. Então, a solicitação e o apelo que faço
aqui é para que possamos ter a oportunidade de debater o relatório que já foi
lido, a partir da exposição geral do Secretário, que acontecerá amanhã,
porque ele entra no espírito dos projetos que interferem na arrecadação do
Estado. Então, é essa a questão de ordem que faço a V. Exa. Não poderia,
neste momento, estar entrando com um pedido de adiamento, porque já foi
aberto um processo e lido o relatório. Mas fiz o pedido de adiamento de
votação para que tenhamos condições, mesmo encerrando a discussão, de
fazer alguma coisa, como a apresentação de uma emenda. E o apelo que
faço à Liderança do Governo e à Mesa.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de conclamar os
colegas parlamentares, pois esse projeto é de extremo interesse para o
Estado de Minas Gerais. Ele é fruto de entendimentos, de pesquisa feita com
as microempresas e as pequenas e médias empresas do Estado. E um
projeto que responde ao anseio do momento, não só das microempresas e
das pequenas empresas, mas também de toda a sociedade mineira, porque
a perspectiva que temos para o ano que vem é de redução de vagas para o
trabalho. Esse projeto possibilita a criação de novos postos de trabalho.
Precisa ser feito todo um trabalho do SEBRAE junto a essas pequenas
empresas e microempresas para lhes dar conhecimento, conseguir um prazo
para que elas venham a aderir a esse projeto. Já houve um debate para o
qual vieram o SEBRAE, o Sindicato dos Contadores, o SINDIFISCO, a
FIEMG, o Governo, a Secretaria da Fazenda. Houve um segundo pedido, e
veio o Secretário Luiz Antônio, que debateu o projeto até a exaustão.
Acredito que esse projeto está pronto para ser votado. O que eu queria dizer
é que esse projeto já foi amplamente debatido e a Secretaria da Fazenda já
apresentou todos os números. Neste momento, o que se pede é que nós,
parlamentares, compreendamos isso, votemos esse projeto, que atende não
ao Governo, mas à sociedade mineira, às microempresas e -às pequenas
empresas. Ele já foi exaustivamente debatido na minha Comissão e na
reunião conjunta de comissões. Todas as informações já foram dadas e não
há nada mais a ser acrescentado. Solicito que seja derrotado esse
requerimento de adiamento de votação e que possamos votar esse projeto
ainda hoje.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar
Machado, em que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei n°
1.452197.

Questão de Ordem
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O Deputado Gilmar Machado - Gostaria de um entendimento: primeiro,
teríamos que encerrar a fase de discussão para, posteriormente, entrarmos
na fase de votação, aí sim o requerimento seria colocado.

O Sr. Presidente - O projeto já teve sua discussão encerrada. V. Exa.
poderá encaminhar primeiro o requerimento e, a seguir, se for o caso,
encaminhar também a votação do projeto. Em votação, o requerimento.
Para encaminhá-lo, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, tentei um aparte, mas, realmente, ele não era possível naquele
momento.

O Deputado Miguel Martini, que preside a Comissão de Fiscalização
Financeira, durante os debates, colocou a necessidade de se solicitarem - e
já foram solicitados - estudos referentes às perdas que o Estado teria com
esse projeto. Os dados não conferem. O Estado coloca que a sua perda
mensal de receita será da ordem de R$12.000.000,00, o que leva a uma
perda anual de mais de R$120.000.000.00. Assim, não podemos, no meu
entendimento, continuar votando diminuição de receita sem que, de fato,
tenhamos a apresentação de um relatório mais objetivo, porque, senão,
continuaremos a penalizar os cofres do Estado.

Hoje, o déficit do Estado é de mais de RS700.000.000,00. Se não fizermos
um grande debate sobre essa questão, vamos ter uma perda superior a mais
de R$120.000.000,00. o que vai fazer com que o déficit chegue perto de
R$1.000.000.000,00. E, aí, vamos penalizar quem? Vamos de novo
aumentar imposto; vamos de novo penalizar o servidor. Pergunto: essa é a
melhor política? E isso que vamos continuar fazendo para o Estado?

Então, o que estamos pedindo é o adiamento da votação. Teremos
amanhã um debate com o Secretário da Fazenda, uma discussão global da
proposta do Estado para uma política fiscal e tributária. Da forma como
estamos fazendo, estamos votando picado, estamos votando
parceladamente algumas coisas, fazendo um remendo, não uma reforma. E,
mais uma vez, sacrificamos e penalizamos os cofres públicos e, por
conseqüência, o servidor e a população do Estado.

E esse o apelo que estamos fazendo. Se votarmos atropelada mente,
apressadamente, sem um debate profundo, ficaremos lamentando, como o
fizemos com a Lei Kandir, por exemplo. Ai não adianta mais, não adianta
ficarmos reclamando. Falamos que a pressa nos levou a cometer erros. Mas,
agora, cometeremos os mesmos erros? E exatamente por isso que estamos
fazendo esse apelo. Precisamos do adiamento dessa votação, para que
possamos aprofundar o debate.

Gostaria, inclusive, de discutir melhor as emendas que apresentamos para
tentar aperfeiçoar o projeto. 0 nobre relator, Deputado Roberto Amaral, no
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nosso entendimento, não se deteve profundamente em algumas emendas
que melhorariam o projeto. Assim, continua o projeto com imperfeições que
penalizam o pequeno empresário, principalmente aquele pequeno
"botequeiro", que vai pagar, em termos proporcionais de alíquota, mais que
os grandes. O pequeno, que tem, por exemplo, um faturamento mensal de
R$500,00, vai pagar uma alíquota de 5%, enquanto os grandes terão uma
aliquota de 2% ou 3%, em termos de pagamento de impostos. Portanto,
temos que repensar isso. Fizemos uma emenda para modificar e corrigir
essa questão. Muitos de nós conhecemos e sabemos como funciona esse
processo.

Além disso, quem vai administrar e fiscalizar esse fundo dentro do BDMG
será apenas o SEBRAE. Por que os trabalhadores não podem também
participar dessa gestão e da administração da liberação de recursos, resolver
para quem sairão os empréstimos? Não conseguimos compreender. Todos
aqui fazem o discurso da modernidade, mas a moderna administração, hoje,
coloca que patrões e empregados têm que discutir e participar, inclusive com
sugestões conjuntas, para melhorar a administração. Porém, na hora em que
se apresentam essas propostas aqui, elas são rechaçadas, eliminadas,
porque o trabalhador não serve, só serve o patrão, a voz do patrão, do
empresário. Aí, o trabalhador está fora. Mas o discurso é que, para se
conseguir uma série de outras coisas, o trabalhador pode participar e discutir.

Não entendo esse Governo, que só aceita que os patrões e os empresários
participem. Apresentamos uma emenda, e ela foi rejeitada. Infelizmente,
essa é a lógica, e depois não adianta o Governo vir dizer que quer o diálogo
com os trabalhadores, porque, quando vêm outros projetos, isso não ocorre.
Eu gostaria que o pessoal do Governo pudesse explicar por que os
trabalhadores não podem participar e dar sugestões. Por que só os
empresários? Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que ocupem seus

lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados; votaram "não" 34

Deputados.
Declaração de Voto

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, quero mudar meu voto para
"não", porque errei.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a declaração de voto do Deputado Hely
Tarqüínio, a Presidência retifica: votaram sim" 3 Deputados: votaram "não"
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35 Deputados. Com o Presidente, há 39 Deputados presentes. Está ratificada
a rejeiçao do requerimento. Em votação, o projeto, salvo emendas e
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 5 e 11 a 19, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

• Deputado Gilmar Machado - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que ocupem seus

lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 37 Deputados: votou não" 1 Deputado.

Com a presença do Presidente, há 39 Deputados. Está ratificada a
aprovação das Emendas n°s 1 a 5 e 11 a 19. Em votação, as Emendas n°s 7
a 9, que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a
Emenda n° 6, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado lbrahim Jacob.

O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados. em 25111197,
apresentamos a Emenda n° 6, com o seguinte teor: "Ficam isentas do
pagamento do ICMS e desobrigadas de emitir nota fiscal as microempresas
com receita bruta anual de até R$20.000,00". Trata-se, embora o relator não
a tenha acatado, de botequins rurais de ponta de rua, onde vendem cachaça,
balas, biscoitos, pão e guloseimas. Infelizmente, o relator não atentou bem
para o fato. Como vão emitir nota fiscal de uma caixa de fósforo? A lei atual
obriga as microempresas com faturamento superior a R$60.000,00 por ano a
emitir nota fiscal. Apresentamos essa emenda para salvar os pequenos
empresários, os pequenos demais. O Projeto de Lei n° 1.452/97, de iniciativa
do Poder Executivo, discrimina a microempresa. Esta precisa ser amparada.
O Decreto n° 36.104. de 28/6/96, que contém o Regulamento do ICMS, deixa
clara essa discriminação. Nos termos do art. 30, inciso 1, as microempresas
com receita bruta anual de até 48.980 UFIR5 estão desobrigadas tanto do
recolhimento do imposto quanto do fornecimento de nota fiscal. Essa lei
atual do Governador do Estado obriga a todos, até mesmo a esses
amparados pela lei federal. Há uma discrepância muito grande nessa lei.
Temos que estudá-la, porque ela está totalmente errada. Verão os senhores
que. na importação deste ano, segundo o projeto, está caracterizado um
verdadeiro retrocesso. Ao invés de fortalecer a pequena iniciativa,
proporcionando estimulos e mecanismos que favoreçam sua preservação, a
proposta do Executivo Estadual pode ter um efeito inverso, ou seja, o de
inviabilizá-la. Apenas para encerrar, Sr. Presidente, é preciso um pouco de
paciência, porque se trata de uma injustiça muito grande. Os nobres
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Deputados não atentaram para o fato, porque agora, com essa nova lei do
Sr. Governador, eles são obrigados a emitir nota fiscal, quando a própria lei
federal determina que até R$60.000,00 não há essa necessidade. Como um
botequim que fatura R$20.000,00 por ano vai emitir nota fiscal? Atentem
para esse fato, Deputados. Apelo para a consciência dos senhores. Afinal de
contas, esses pobres coitados vivem na roça, na zona rural, na periferia da
cidade, vendendo até fiado, cachaça, bala, pão, biscoito, guloseimas, coisas
pequenas.

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

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito aos Deputados que tomem os
seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 4 Deputados; votaram 'não' 32

Deputados. Com o Presidente, há 37 Deputados. Não há, portanto,"quorum"
para a votação da emenda, motivo pelo qual a Presidência a torna sem
efeito.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a recomposição de

"quorum" e suscito uma questão de ordem. O Deputado estando presente e
não querendo votar, a sua presença é contada?

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao ilustre Deputado Miguel
Martini que os Deputados que se encontravam em Plenário deram o seu
voto. Os Deputados que ficaram além da porta é que deixaram de votar.

O Deputado Miguel Martini - Verificamos que o Deputado Adelmo Carneiro
Leão estava presente e não deu o seu voto.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que, mesmo
se contássemos a presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão, isso não
influiria no resultado.	 -

O Deputado Miguel Martini - Deixaram de votar os Deputados Raul Lima
Neto e Adelmo Carneiro Leão, e com o Presidente teríamos 39 Deputados.

O Sr. Presidente - Vamos, então, proceder a uma verificação de votação.
A Presidência vai renovar a votação.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Considerando-se a votação pelo
painel eletrônico, gostaria de saber, até por uma questão futura, se vale o
voto expresso colocado no painel ou a presença do Deputado em Plenário.
Gostaria de ter esse esclarecimento de V. Exa.

No meu entendimento, se o voto é eletrônico, estando presentes os
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Deputados, seja dentro ou fora deste Plenário, o que deve valer é o voto
expresso. Apenas o fato de estar dentro ou fora do Plenário não conta.

O Sr. Presidente - Na verificação feita pelo processo eletrônico, o que
prevalece é o voto efetivamente dado.

Vamos renovar a votação pelo processo eletrônico. Em votação.
- Procede-se à renovação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 5 Deputados. Votaram "não" 33

Deputados. Com a presença do Presidente, há 39 Deputados. Está ratificada
a rejeição da Emenda n o e. Está, portanto, aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei n° 1.452197 com as Emendas n°s 1 a 5 e 11 a 19. A Comissão
de Redação.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.482,
que assegura ao consumidor o pleno atendimento nos serviços médico-
hospitalares prestados pelas empresas que especifica. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Para discuti-lo, com a
palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
gostaria de suscitar a seguinte questão de ordem.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Considerando a ausência de "quorum"

no Plenário, solicito que V. Exa. encerre, de plano, a reunião, ficando,
conseqüentemente, a discussão para a nossa próxima reunião.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, V. Exa. já está discutindo a matéria. Seu
tempo já está sendo contado.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. convocando
os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 10. às 9 horas, nos
termos do edital de convocação; para a ordinária da mesma data, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a especial de amanhã, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 76 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 10112/97
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designação de comissão -

Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Ermano Batista - Palavras do Sr. WilIe Duarte Costa -
Apresentação do Coral da ASLEMG - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
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Rezende - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Dimas Rodrigues - Ermano Batista -
Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Wanderley Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 21-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Ivo José, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Jorge Hannas e
Péricles Ferreira para, em comissão, conduzirem ao Plenário as autoridades
e os demais convidados que se encontram no Salão Nobre.

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

Exmos. Srs. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do Estado, representando o
Governador Eduardo Azeredo; Prof. Wille Duarte Costa, Diretor da
Faculdade de Direito Milton Campos; Prof. Sidney Safe Silveira, Presidente
do Centro Educacional de Formação Superior; Epaminondas Fulgêncio,
Procurador-Geral de Justiça.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Faculdade de

Direito Milton Campos pelo transcurso de seu 25 0 aniversário de fundação.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Ermano Batista

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista, autor do
requerimento que suscitou a realização desta homenagem.
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O Deputado Ermano Batista - Exmos. Srs. Deputado Romeu Queiroz,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Arésio
Dâmaso, Procurador-Geral do Estado, representando o Governador Eduardo
Azeredo; Prof. Wille Duarte Costa, Diretor da Faculdade de Direito Milton
Campos; Prof. Sidney Safe da Silveira, Presidente do Centro Educacional de
Formação Superior; Epaminondas Fulgêncio, Procurador-Geral de Justiça,
Srs. Deputados, meus senhores, minhas senhoras; de Milton Campos, o
estadista que projetou Minas Gerais no cenário político brasileiro e
influenciou positivamente várias décadas da vida nacional, dizia-se que era a
própria encarnação do espírito de justiça e de legalidade. Ninguém como ele,
realmente, era mais amante do diálogo, do entendimento e do respeito às
leis. Não surpreende, por isso mesmo, que se tenha destacado não só como
homem público, mas também como jurista de credenciais extraordinárias.

Foi, com toda certeza, em consideração a essas características do grande
mineiro que, vinte e cinco anos atrás, um grupo de insignes educadores
houve por bem dar seu nome à faculdade de direito que estavam por fundar.
Assim é que hoje temos a Faculdade de Direito Milton Campos.

Na qualidade de representante do povo mineiro nesta Casa, tivemos a
honrosa oportunidade de levar adiante a iniciativa que deu origem a esta
reunião. Ao fazê-lo, tomamos conhecimento de que nossa homenageada,
em coroação a seu jubileu de prata, havia sido declarada pelo Ministério da
Educação como a melhor escola particular de estudos jurídicos do Estado de
Minas Gerais. Razão não nos faltou, portanto, ao pretender homenagear
instituição que se faz tão merecedora.

Confessamos, todavia, por dever de justiça, que não fomos nós os
primeiros a nutrir esse desejo. Antes manifestou-se um dos seus ilustres ex-
alunos, que não está nesta tribuna agora porque preside este Poder.

O Deputado Romeu Queiroz, foi ele o primeiro a se lembrar. Manifestou
antes, muito antes esta vontade: o mérito, pois, da iniciativa é seu. A barreira
ética aliada ao desejo, já latente, que nos embalava, concedeu-nos o
privilégio de ser o signatário do requerimento motivador deste evento.

Foi no dia 3017172. para ser exato, que um grupo de mestres-- levando em
conta proposta de autoria do Prof. Silvio de Marco - deliberou pela fundação
da Faculdade. O empreendimento se viabilizou com a constituição de
sociedade civil, a CEFOS - Centro Educacional de Formação Superior, como
entidade mantenedora. Decorridos três anos, foi o novo estabelecimento
autorizado a funcionar pelo governo da União, vindo o reconhecimento por
meio de portaria ministerial datada de 1980.

De lã para cá, o educandário tem-se firmado como centro de estudos dos
mais abalizados, bem como celeiro de talentos que depois se destacam em
todos os setores da sociedade brasileira. Desde a fundação, mais de 4 mil
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jovens ali se graduaram nas Ciências Jurídicas, e atualmente estão
matriculados nada menos que 1.655 alunos.

Além do curso de bacharelado, mantém a instituição um curso de
mestrado, em nível de pós-graduação, versando sobre Direito Empresarial.
O órgão mantenedor, outrossim, demonstrando visão condizente com os
tempos atuais, planeja, para futuro próximo, implantar uma Faculdade de
Administração. Vê-se, portanto, que a Mílton Campos já se pode considerar
o núcleo inicial de complexo que só fará engrandecer o panorama
universitário do Estado de Minas Gerais.

Em matéria de nobreza, a profissão do advogado está, sem dúvida, entre
as mais nobres em matéria de conceito, a Faculdade de Direito Mílton
Campos se encontra, sem discussão, entre as mais conceituadas. Juntemos
então o ensino de qualidade que a instituição ministra ao alto nível que
tradicionalmente se exige dos elementos que ela forma, e temos a simbiose
geradora de uma realidade positiva: dos bancos de nossa homenageada
saem grandes causídicos e não menos credenciados profissionais que
brilham em todas as áreas.

A propósito, é oportuno observar como cresce a relevância da ação do
advogado em nossas comunidades, nos dias que correm. O progresso
econômico traz, entre outras conseqüências, a maior conscientização por
parte da sociedade quanto aos deveres e aos direitos individuais e coletivos.
O avanço da tecnologia, outrossim, provoca o surgimento de novos e
inéditos segmentos que demandam regulamentação e proteção legais. Anos
atrás, por exemplo, o direito do consumidor era ramo da ciência jurídica do
qual se ouvia falar, mas que não encontrava aplicação prática entre nós.
Hoje, a legislação que protege aquele que compra e que consome é
invocada a cada dia, a cada hora, em todas as circunstâncias da rotina do
cidadão. Prova disso é a instituição do PROCON, instituição vitoriosa que
esta Assembléia está a endossar dentro de seu projeto de construção da
cidadania.

Outro aspecto da atividade humana que está a exigir o amparo legal e, por
conseguinte, a intervenção do profissional das leis, é a ecologia. Chegou-se
à irrefutável conclusão - e antes tarde do que nunca - de que o planeta de
que dispomos, pelo menos por ora, é só este, e que não podemos agredir
indefinidamente a natureza, sob pena de destruirmos o único hábitat de que
dispomos. Vale notar, também, a arrancada das telecomunicações e da
informática, que acarreta a necessidade, entre outras, de se proteger o
direito à privacidade, e não custa lembrar, ainda, que os novos padrões de
comportamento social impõem leis atualizadas, como o demonstra a recente
revisão do Código Civil, em que o Congresso Nacional ora se empenha.
Desse credenciamento, dessa preparação. a Faculdade de Direito Mílton
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Campos se incumbe de maneira irreprochável.

O Centro Educacional de Formação Superior tem a presidi-lo o Prof.
Sidney Safe Silveira, enquanto a Faculdade é dirigida pelo Prof. Wille Duarte
Costa. O trabalho de ambos tem sido reconhecido não só em Belo Horizonte,
como em toda Minas Gerais e no Brasil. São ambos detentores de nomes
que transformaram em referência no panorama jurídico mineiro. A eles. a
mensagem cordial de congratulações desta Assembléia, que estendemos ao
corpo administrativo e docente das instituições. E a todos, o agradecimento
sincero do povo de Minas Gerais, que representamos com honra nesta Casa.

Parabéns. Faculdade de Direito Milton Campos! Que a memória de seu
incuto patrono continue a inspirá-la, nesse trabalho de difusão das leis e de
adestramento dos que dela se utilizam para assegurar a prevalência do
direito. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Wille Duarte Costa
O Sr. Presidente - Com a palavra. o Prof. Wille Duarte Costa, Diretor da

Faculdade de Direito Milton Campos.
O Sr. Wille Duarte Costa - Exmos. Srs. Deputado Romeu Queiroz, DD.

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado Minas Gerais; Arésio
Dâmaso, Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, representando o
Governador de Estado: Sr. Prof. Sidney Safe Silveira, Presidente do Centro
Educacional de Formação Superior: Epaminondas Fulgêncio, Procurador-
Geral da Justiça, professor na Faculdade de Direito Milton Campos: minhas
senhoras e meus senhores, antes de mais nada, queremos apresentar
nossos agradecimentos pela homenagem que hoje esta Casa Legislativa
presta à Faculdade de Direito Milton Campos e à sua entidade mantenedora,
o Centro Educacional de Formação Superior, pela passagem dos seus 25
anos de fundação.

E bom, e em tudo agradável, sentirmos o quanto estão nos prestigiando
neste momento. Quem não gosta? Afinal, tudo isso representa uma
agradável manifestação de carinho por parte do povo mineiro, vindo de seus
legítimos representantes, que são os senhores Deputados estaduais. Por isso
o nosso orgulho, que não pode ser negado neste momento.

Obrigado, Presidente Romeu Queiroz. Obrigado, Deputado Ermano
Batista. Obrigado. srs. Deputados. Aceitem, em nosso nome e no dos
demais dirigentes de nossas instituições, dos nossos professores, alunos e
funcionários, os mais efusivos agradecimentos por tudo isto. Se crescemos
mais um pouco, com esta homenagem alcançamos altura jamais esperada.

Mas de uma coisa estamos certos: quando os alunos dos cursos de Direito
do Brasil realizaram o provão do MEC e do resultado de suas provas foram
avaliadas todas as instituições de ensino do Direito, fomos a única instituição
particular de Minas Gerais a alcançar o conceito W. Passamos a ser. então,
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a melhor de Minas e igualamo-nos às melhores faculdades de Direito do
Brasil, públicas ou privadas. Daí termos repetido, na época, frase da criação
do Prof. Décio Fulgêncio Alves da Cunha: "Competência começa com K.

Mas dúvidas e críticas surgiram de todos os lados, principalmente a de que
alguma coisa tinha sido manipulada, pois não tínhamos Mestres e Doutores
em nossa instituição. A afirmação não é verdadeira, pois temos inúmeros
Mestres e Doutores nos nossos cursos de graduação e pós-graduação.
Depois disso, nós temos o título de Doutor em Direito Comercial e
lecionamos no melhor curso de pós-graduação do Brasil, que é o da
Faculdade de Direito da UFMG. Podemos afirmar, portanto, que o título não
faz o professor. Ser Doutor, Mestre ou não ser nada disso não melhora a
situação do professor. Se for bom, continua bom com ou sem título. Se não
for bom, pode obter o título de Doutor nas melhores faculdades do mundo,
andar por França ou Bahia que continuará sendo ruim. Mas o que liquida tal
questão é que a prova realizada foi uma só, do Amazonas ao Rio Grande do
Sul. Foi igual para todos os alunos. Então, se não houve diferença de prova,
se todas foram iguais, por que razão as outras faculdades não se saíram
bem?

Por tudo isso, a homenagem de hoje só vem consolidar nossa posição de
liderança no ensino em Minas e, sem dúvida alguma, demonstrar a
seriedade de nosso trabalho, calando definitivamente a boca daqueles que
julgam ser a nossa Faculdade uma qualquer.

Esta homenagem faz com que, de modo irrefutável, fique demonstrado o
prestígio de que hoje goza a nossa Faculdade. Disso não vamos abrir mão.
O que conquistamos ninguém mais nos tira, pois foi com muito suor e
sacrifício que obtivemos o maior conceito concedido pelo MEC. Se
ganhamos, o laurel é da Faculdade, mas é dividido entre todos: dirigentes,
professores, alunos e funcionários, pois todos deram e têm dado sua
contribuição para que a Faculdade de Direito Mílton Campos fique cada vez
melhor, pois somos vocacionados para o ensino e temos o maior orgulho do
que fazemos.

Além do nosso curso de pós-graduação e do Colégio Mílton Campos, já
temos a nossa Faculdade de Administração voltada para o MERCOSUL, que
estará atendendo à comunidade brevemente. Já foi autorizada pelo MEC a
funcionar, e o Prof. Sidney F. Safe Silveira já anuncia o início da construção
de sua sede para o próximo ano, em terreno próprio, próximo ao Biocor.

Se não há mais dúvida sobre o nível de nosso ensino, que se encontra
certamente entre os melhores do Brasil, vamos esquecer por enquanto tudo
isso, para falarmos sobre outras coisas que dizem respeito à nossa
Faculdade.

Somos 24 fundadores da Faculdade de Direito Mílton Campos, todos
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professores com larga experiência no ensino. Aqui vamos enumerá-los, em
ordem alfabética: Adauto Junqueira Rebouças, Artur Alexandre Mafra, Décio
Fulgêncio Alves da Cunha, Eduardo Souza Carmo. Haroldo Costa Andrade,
João Mílton Henrique, Jorge Lasmar, José Barcelos de Souza, José Oswaldo
de Oliveira Leite, Lúcia Massara, Marcos Afonso de Souza, Milton
Femandes, Misabel de Abreu Machado Derzi, Orlando de Souza, Oswaldo
Pataro, Sálvio de Figueiredo Teixeira, Sidney F. Safe Silveira, Sílvio De
Marco, Vicente de Paula Mendes, Waidevino Femandes da Costa, Wênio
Balbino de Castro, Wille Duarte Costa e Wilson Chaves.

Desses fundadores, 13 eram professores da Faculdade de Direito da
UFMG, sendo que alguns de nós ainda nos encontramos lecionando naquela
vetusta e centenária Faculdade da UFMG.

Por outro lado, seis já nos deixaram e foram descansar na paz do Senhor.
Mas. com certeza, estão aqui nos vendo e participando também desta
homenagem. A vocês que já se foram, só podemos dizer: saudades.
Saudades, Eduardo; saudades, João Mílton; saudades, Orlando de Souza:
saudades, Pataro; saudades, Waidevino, e saudades. Wilson Chaves. Que
Deus tenha todos num bom lugar.

Alguns dos senhores não sabem, mas outros nomes estão ligados à
criação de nossa Faculdade, por uma ou outra razão. Entretanto, não
participaram da sua fundação. Pelo que lembramos, podemos apontar o
Ministro Abgar Renault, que lançou a idéia; o Prof. Raul Machado Horta, o
Prof. José Carlos Monteiro de Moura, o Prof. Aroldo Plínio Gonçalves e a
Deputada Federal Sandra Starling. Eles participaram das primeiras
discussões, mas não prosseguiram conosco.

Mas é preciso dizer aqui que o nome do ex-Governador Mílton Campos
não decorreu de uma escolha espontânea dos fundadores. Seu nome foi, em
verdade, uma imposição do falecido Ministro Abgar Renault, num encontro
casual com o Prof. Sílvio De Marco.

Chegava o Ministro Abgar Renault ao Aeroporto da Pampulha, quando viu
o Prof. Sílvio De Marco. Na conversa que mantiveram, o Ministro Abgar
Renault disse ao Prof. Silvio De Marco que Belo Horizonte precisava ter
mais uma faculdade de Direito. O Prof. Silvio De Marco concordou
imediatamente e prometeu levar adiante a idéia. Dai ter o Ministro dito que,
nesse caso, gostaria que a faculdade tivesse o nome de seu amigo Milton
Soares Campos, ex-Governador do Estado de Minas Gerais. E soltou o
nome: Faculdade de Direito Professor Mílton Campos. Disse mais que, se o
nome fosse aceito, trabalharia para ser o relator do processo no Conselho
Federal de Educação, do MEC, do qual era membro efetivo.

O nome foi, assim, imposto. Não foi fruto de uma escolha espontânea.
Mesmo porque, se podíamos contar com a ajuda daquele influente
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Conselheiro do Conselho Federal de Educação, não iríamos modificar a
situação. Mas, de uma forma ou de outra, o nome do ex-Governador foi bem
aceito por todos. O que não foi possível manter foi palavra "Professor" antes
do nome dele, pois Milton Campos foi mais político que professor. Assim,
prevaleceu o atual nome: Faculdade de Direito Mílton Campos.

Naquele inicio dos trabalhos para a criação da Faculdade, foi difícil
encontrar quem acreditasse no empreendimento, considerado absurdo para
a época. Mas perguntamos então: a decisão de fundar a Faculdade foi uma
revolta contra a situação do ensino na época?

A resposta há de ser negativa, pois conhecíamos as duas provectas
instituições até então existentes e sabíamos da importância de ambas para o
ensino jurídico. A Pontifícia Universidade Católica e a centenária Faculdade
de Direito da UFMG dominavam o cenário do ensino jurídico em Minas. Mas
nós não nos rebelamos contra elas nem queríamos "mais uma" faculdade de
Direito. Queríamos, no dizer do saudoso Prof. João Milton Henrique, "uma"
faculdade de Direito, e não "mais uma".

Todos sabem que quase tudo na vida apresenta dificuldades, às vezes,
quase insuperáveis. Felizmente, embora tenhamos tido grande dificuldade
até o término da construção de nossa sede, as coisas hoje estão superadas.
Pelo menos é o que achamos.

Apesar disso, o tempo parece estar fechando e novas dificuldades estão
por aparecer. O Governo quer que suas instituições de ensino superior
estejam falidas. O modelo de ensino chamado público está em decadência.
A revista "Veja" desta semana publicou uma reportagem intitulada "A
diáspora de cérebros", demonstrando que excelentes professores estão
deixando a universidade pública e batendo às portas da particular, já que o
Governo tem sido insensível às mudanças que estão ocorrendo no ensino
superior. Não sabe, por exemplo, que os métodos adotados pela
universidade pública vão levá-la para o buraco mais profundo. Não pagam
bem, enquanto as instituições particulares oferecem melhores condições a
seus professores. As públicas, não. Por outro lado, ainda que muitos sejam
vocacionados para o ensino, as universidades públicas dificultam seu
ingresso. E um absurdo, mas, no campo do direito, o normal é exigir título de
mestre ou doutor para quem vai fazer o concurso para ingresso na carreira
do magistério superior, além de dedicação exclusiva. Mas nem todos têm
titulo de mestre ou doutor, nem todos suportam a dedicação exclusiva.

Ora, como pode alguém viver com os vencimentos pagos pela
universidade pública? Por isso os chamados grandes cérebros não se
arriscam a largar o que fazem e perder prestigio, ganhando pouco. Por isso
não vão dedicar-se somente ao ensino público e passar dificuldades. Um
juiz, um advogado bem posto na vida, um promotor, um delegado, um
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procurador ou qualquer outro bom profissional do direito, com larga
experiência, não pode, em sã consciência, dedicar-se a uma instituição que
lhe paga salário de fome e não lhe dá chance de exercer outro cargo. Hoje,
quem aceita tais condições é porque não tem alternativa, não tem emprego
melhor, acabou de se formar ou busca um título de professor para, mais
tarde. tentar um outro concurso público. Nessa hora, deixa a instituição.

Tais professores não levam experiência a seus alunos, por isso a
universidade pública tende a desaparecer. queira ou não o Governo, se for
mantida tal política de ensino. E não vai ser prejudicando as instituições
particulares que as públicas serão melhores.

A Profa. Eunice Durbam, aposentada da USP e consultora do Ministério da
Educação, disse à revista "Veja" que, em "curto prazo, será o caos. As
faculdades públicas estão se desestruturando, e as particulares ainda não
conseguem oferecer uma alternativa à altura'.

As instituições particulares, mesmo as sérias, como a nossa, são tratadas
com desprezo pelo Governo. Até pouco tempo, eram chamadas de "caça-
níqueis", "arapucas" e "pagou-passou". Hoje, com o pacote que vem aí, o
Governo quer que as instituições particulares percam todos os incentivos e
seu "status". Já sentenciou que devem transformar-se em atividade com fins
lucrativos ou "mercantis", absurdo que demonstra o pouco conhecimento do
direito, pois o ensino não pode ser admitido como atividade comercial. Por
isso, segundo estão apregoando, elas deverão perder todos os incentivos,
principalmente a isenção do imposto de renda, que pagarão como qualquer
empresário. Parece que a vontade do Governo é acabar com as instituições
particulares, mas, com isso, não beneficiará as instituições públicas.

Percebendo isso, o Governo já admitiu que as instituições particulares
podem continuar beneficiando-se das isenções, desde que qualquer de seus
dirigentes deixe de receber remuneração, trabalhe de graça. Isto é
desespero ou forma de atemorizar, pois ninguém vai dirigir escola alguma,
no mundo, de graça. Se o dirigente escolar nada receber pelo exercício de
sua função, as instituições vão. definitivamente, fechar. Se fecharem. serão
os estabelecimentos transformados, para que possam exercer outra
atividade, mais atraente ou mais lucrativa.

Por isso é preciso que a política seja modificada e a instituição privada seja
vista por outro ângulo, a fim de que possamos manter os cérebros em
nossas universidades e faculdades. pessoas que têm dedicado décadas à
busca do conhecimento científico, em quem muito se investe e, a cada dia,
oferecem o melhor de sua experiência para o ensino das novas gerações.

E preciso acabar com isso, ter mais sensibilidade, lutar, para que
possamos conseguir a paz no ensino, pois, como afirmou Rudolf Von
Jhering, "a paz é o fim que o direito tem em vista, a luta é o meio de que se
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serve para o conseguir". Por isso a justiça sustenta numa das mãos a
balança em que pesa o direito, e na outra a espada de que se serve para o
defender. A espada sem a balança é a força brutal, a balança sem a espada
é a impotência do direito.

Apresentação do Coral da ASLEMG
O Sr. Presidente - Ouviremos agora a apresentação do Coral da ASLEMG,

sob a regência do Maestro Guilherme Bragança.
- Ouve-se a apresentação do Coral da ASLEMG.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de proceder à entrega da

placa comemorativa deste evento ao Prof. WiJIe Duarte Costa, com os
seguintes dizeres: "A Assembléia Legislativa exalta, no transcurso do jubileu
de prata da Faculdade Mílton Campos, o momento histórico que uniu, em
30/7172, grandes mestres do saber jurídico na gênese e no desenvolvimento
de uma idéia-força hoje plenamente vitoriosa, corponficada em sua entidade
mantenedora, o Centro Educacional de Formação Superior. Aos seus
pioneiros e às novas gerações de dirigentes, professores e alunos, o
Legislativo Mineiro expressa o reconhecimento pela excelência do ensino
ministrado por essa instituição educacional, que tem por patrono a memória
insigne de Mílton Soares Campos. Belo Horizonte, 10112/97".

O Sr. Wille Duarte Costa - Na oportunidade, a Faculdade de Direito Mílton
Campos e sua entidade mantenedora agradecem à Assembléia Legislativa,
na pessoa do seu Presidente, pela placa muito honrosa que nos oferece.
Ficará, portanto, num lugar bem visível, a fim de demonstrar o carinho desta
Assembléia por nossa Faculdade. Muito obrigado a todos.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Exmo. Srs. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do Estado

de Minas Gerais, representando o Governador Eduardo Azeredo; Prof. Wille
Duarte Costa, Diretor da Faculdade de Direito Mílton Campos; Sidney Safe
da Silveira, Presidente do Centro Educacional de Formação Superior;
Epaminondas Fulgêncio, Procurador-Geral de Justiça, Srs. Deputados,
senhores professores, senhores alunos, senhoras e senhores, o Estado
democrático de direito é, sem dúvida, uma das grandes conquistas das
sociedades contemporâneas. Ele representa o amadurecimento de um longo
processo histórico, no qual se sucederam as mais variadas formas de
governo e de representação popular da coletividade, a maior parte delas
marcada pelo misticismo, pelo império da força e pela excessiva
concentração de poderes.

Com o advento do Estado Moderno, foi ganhando corpo a concepção de
que a legitimidade dos entes governamentais decorre fundamentalmente do
respeito às leis e à vontade do povo. Abriu-se o espaço para o fortalecimento
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de valores atinentes à democracia. aos direitos humanos e à justiça social.

Os avanços obtidos nesse sentido puderam ser consolidados, em grande
medida, graças à assimilação da teoria da divisão de poderes, pela qual as
funções do Executivo, do Legislativo e do Judiciário se equilibram e se
complementam.

Essas funções e essa estrutura tripartite têm a permeá-las e dar-lhes
unidade o ordenamento jurídico, que se origina das demandas, tradições e
princípios éticos de cada civilização e de referências comuns ao conjunto
das nações. Vivemos hoje, portanto, sob a égide da lei, instrumento que
baliza o comportamento e a convivência dos cidadãos e dos governos, tanto
em âmbito interno quanto nas relações exteriores.

Estudar, praticar e aperfeiçoar os fundamentos do Direito é, pois, estar
cumprindo missão das mais nobres e mais importantes entre todas as que
derivam do conhecimento humano; é contribuir para instaurar a harmonia
entre as pessoas, as instituições e os países, para intermediar e solucionar
os conflitos, num mundo cada vez mais complexo e competitivo.

E nesse contexto que se situam os estabelecimentos de ensino voltados
para a difusão e compreensão dos mandamentos jurídicos, entre os quais se
destaca o que temos a satisfação de homenagear nesta solenidade: a
Faculdade Milton Campos. E fazemos essa distinção com conhecimento de
causa, pois são exatamente as leis a matéria-prima por excelência sobre a
qual se debruça o Poder Legislativo.

Ao elaborarmos, discutirmos e aprimorarmos as normas que regem a vida
do Estado, sabemos o quanto elas são indispensáveis e o quanto é difícil
sintonizá-las, em tempo e espaço, com as necessidades da nossa população
e as múltiplas transformações em curso, nos mais diversos campos de
atividades e segmentos sociais.

Sentimo-nos também particularmente à vontade para falar sobre a
Faculdade Milton Campos por nos termos graduado em Direito nos bancos
dessa instituição, podendo dar o testemunho da qualidade do ensino que ela
ministra, da competência de seus quadros dirigentes e de sua equipe de
professores e da excelente formação técnica e humanistica que é transmitida
a seus alunos.

Não foi por acaso que ela recebeu o reconhecimento, por parte do
Ministério da Educação, como a melhor faculdade particular de Minas Gerais
na área das Ciências Jurídicas.

Ao nos juntarmos a todos os que se alegram pelas comemorações de seus
25 anos de fundação, formulamos votos de que prossiga, com o mesmo
sucesso até agora alcançado, sua tarefa de preparar profissionais
comprometidos com os valores humanos, com a justiça e com os preceitos
constitucionais, imprescindíveis ao desenvolvimento integral de nossa gente,
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nosso Estado e nossa Pátria.

Nesta oportunidade, quero dar os parabéns à Universidade Mílton Campos,
dar os parabéns à sua Direção e dar os parabéns a todos que por lá
passaram. Muito obrigado. (- Palmas.)

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e demais convidados pela honrosa presença, e encerra a
reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 11,
às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária, na
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião

ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, E DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quinze horas e trinta minutos do dia nove de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarquinio, Antônio Júlio, Sebastião Costa, Antônio Genaro,
Gilmar Machado e João Batista de Oliveira, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Gilmar Machado, Anderson Adauto e José Militão
(este em substituição ao Deputado José Mana Barros, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão de Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia; Mauri Torres, José Braga, Durval Ângelo, Anderson Adauto,
Sebastião Costa e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Roberto
Amaral, por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado HeIy Tarqüínio, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da ata da reunião anterior. A
pedido do Deputado Gilmar Machado, a Presidência dispensa a leitura da ata
e a dá por aprovada, sendo subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar os pareceres para o
1 0 turno do Projeto de Lei n° 1.499/97, do Governador do Estado, que dispõe
sobre a concessão de incentivo fiscal e a quitação de crédito tributário
inscrito em divida ativa por empresas interessadas em incentivar projetos
culturais, por meio de apoio financeiro, no Estado. O Presidente passa a
palavra ao Deputado Antônio Júlio, relator da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, o qual solicita a distribuição de avulsos de seu
parecer, que conclui pela constitucional idade, pela legalidade e pela
juridicidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A
Presidência, então, determina a distribuição dos avulsos. Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista - Gilmar Machado - João

Batista de Oliveira - Roberto Amaral - Marco Régis - Miguel Martini - Maun
Torres * Raul Lima Neto - Anderson Adauto.

ATA DA 33 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonidio Bouças,
Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Antônio Andrade e Marcos Helênio, membros
da Comissão de Administração Pública; e Miguel Martini. Roberto Amaral,
Antônio Roberto e Ajalmar Silva (em substituição ao Deputado Mauri Torres,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Leonidio Bouças que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
O Deputado Ajalmar Silva solicita dispensa da leitura. Não havendo quem se
manifeste, a Presidência dispensa a leitura da ata, dando-a por aprovada. Os
membros presentes a subscrevem. A reunião se destina a apreciar os
pareceres das Comissões, no 10 turno, sobre os Projetos de Lei n os 1.550197,
que dispõe sobre a Companhia de Saneamento de Minas - COPASA-MG - e
dá outras providências; 1 .544/97, que cria o abono-permanência para o
servidor público do Poder Executivo; e 1 .546/97, que dispõe sobre o Sistema
Estadual de Finanças e a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Fazenda e dá outras providências, todos do Governador do Estado. O
Presidente informa que o Projeto de Lei n° 1.550197 está sendo retirado de
pauta por não terem sido cumpridos os pressupostos regimentais. Informa,
ainda, que os relatores foram anteriormente designados. Passa-se, então, ao
Projeto de Lei n° 1.544197. O relator pela Comissão de Administração
Pública, Deputado Arnaldo Penna, procede à leitura de seu parecer. que
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n

o
s-- 1 e 2, que

apresenta. Colocado em discussão, o Deputado Marcos Helênio solicita vista
do parecer, a qual é concedida pela Presidência. Logo após. o Presidente
passa ao Projeto de Lei n° 1.546197. O Deputado Arnaldo Penna, relator pela
Comissão de Administração Pública, solicita sejam distribuídos avulsos do
seu parecer, que conclui pela aprovação da proposição com as Emendas nos
1 e 2. da Comissão de Constituição e Justiça, 3 e 4, que apresenta. O
Presidente determina a distribuição dos avulsos e, nada mais havendo a ser
tratado, agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião conjunta das Comissões, a se realizar no dia 15112/97. às 17 horas,
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com a finalidade de se apreciarem os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s
1.550, 1.544 e 1.546/97, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - Arnaldo Penna - lbrahim

Jacob - Anderson Adauto - José Militão - Roberto Amaral - José Braga.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.547/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 235197, o Chefe do Executivo encaminhou a
esta Casa, para apreciação, o projeto em epígrafe, que estabelece condições
para o transporte e a comercialização, no Estado, de carne e de produtos de
origem animal e seus derivados.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 3112197 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer.

Cumpre a esta Comissão, preliminarmente, examinar a matéria quanto a
seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo primordial instituir documentos de caráter

sanitário, cuja emissão caberá ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -
ou a entidade por ele credenciada.

Tais documentos visam a regular o trânsito e a venda de carne e produtos
de origem animal e seus derivados; o transporte de bovinos e bubalinos, de
aves e suínos destinados ao abate e de ovos, bem como a fiscalizar o
movimento mensal dos estabelecimentos de pessoa física ou jurídica que
abatam animais para consumo humano, por meio do Relatório Diário de
Abate - RDA.

A falta desses documentos ou a entrega fora do prazo assinalado sujeitará
os responsáveis, conforme o caso, a multa pecuniária ou apreensão da carne
e do produto de origem animal e seus derivados, os quais poderão ser
destruidos, à custa do proprietário, quando procedentes de estabelecimento
sem inspeção sanitária oficial.

Em face do que dispõe o art. 196 da Constituição da República, a saúde é
direito de todos e dever do Estado, que deverá desenvolver políticas sociais
e econômicas visando à redução do risco de doença. Por sua vez, o art. 197
preceitua que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública,
competindo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua
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regulamentação, fiscalização e controle, podendo a sua execução ser feita
diretamente ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou
jurídica de direito privado. Além disso, o art. 24, XII, estabelece,
textualmente:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde".
Vê-se, portanto, que o Estado dispõe de competência para disciplinar a

matéria veiculada na proposição no âmbito de seu território. Porém, a
competência legiferante do Estado não é plena quando existe norma geral
federal sobre o assunto. De acordo com o § 2 0 do citado art. 24, aos Estados
membros cabe suplementar as normas gerais estabelecidas pela União, para
atender a suas peculiaridades. Nesse passo. o art. 20 do projeto invade a
seara da União ao não excepcionar os estabelecimentos cuja fiscalização
compete ao poder público federal. Segundo dispõe a Lei Federal n o 7.689. de
23111189, a inspeção industrial e sanitária de estabelecimentos que realizem
comércio interestadual ou internacional é da alçada privativa da União. Já a
segunda parte do art. 12 da proposição, que estabelece não assistir direito de
indenização ou ressarcimento de qualquer espécie ao proprietário que teve
seu produto apreendido e destruído, é inconstitucional. O § 6 0 do art. 37 da
Carta Federal assim preceitua:

"Art. 37 - ...............
§ 60 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Destarte, se a destruição do produto apreendido, no caso, constituir
irregularidade, o Estado por ela responde. Aproveitamos a oportunidade,
também. para aprimorar a proposição. Com esses objetivos, apresentamos,
na conclusão deste parecer. o Substitutivo n° i.

Conclusão	 -
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.547197 na forma do Substitutivo n° 1,
a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
Estabelece condições para o transporte e a comercialização, no Estado, de

carne e de produtos de origem animal e seus derivados e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:
Art. 1 0 - A carne e o produto de origem animal e seus derivados, em
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trânsito ou colocados à venda em estabelecimento atacadista, varejista,
comercial ou industrial sujeito à fiscalização sanitária do Estado, estão
obrigados a ter a sua procedência e seu estado sanitário atestados em
Autorização para Comércio e Trânsito de Produto Animal - ACT -, emitida
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - ou por entidade por ele
credenciada.

Parágrafo único - O estabelecimento mencionado neste artigo que
comercialize e manipule carne, produto de origem animal e seus derivados
deve manter em seu poder a Autorização para Comércio e Trânsito de
Produto Animal - ACT -, para fins de fiscalização do IMA, dos serviços
oficiais de vigilância sanitária, da fiscalização fazendána e das entidades dos
consumidores.

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

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

Parágrafo único - Os produtos de que trata o "caput" serão doados a
entidades assistenciais, caso se comprove estarem próprios para o consumo.

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

- apreensão do produto;
II - multa:
a) de 1.000 (mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs - para o

proprietário do produto:
b) de 100 (cem) UFIRs para o proprietário do veículo transportador;
c) de 750 (setecentas e cinqüenta) UFIRs para o comerciante.
Parágrafo único - O proprietário ou o responsável pelo produto apreendido

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

Art. 50 - O estabelecimento de pessoa física ou jurídica sujeito à
fiscalização sanitária do Estado que abata animais destinados ao consumo
humano é obrigado a fornecer ao IMA, mensalmente, até o sétimo dia útil do
mês seguinte, o Relatório Diário de Abate, de acordo com o modelo oficial.

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo acarretará multa
de 1.500 (mil e quinhentas) UFIRs.
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Art. 60 - Para os fins do disposto nesta lei, caso o município não disponha
de aparelhamento ou organização para a eficiente realização da fiscalização
dos estabelecimentos mencionados na alínea 'c" do art. 4 0 da Lei Federal n°
1.283, de 18 de dezembro de 1950, os serviços respectivos poderão ser
realizados pelo Estado, mediante acordo.

Art. 7° - Para o trânsito de bovinos e bubalinos produzidos no Estado de
Minas Gerais e destinados ao abate é obrigatório o porte da Guia de Trânsito
Animal - GTA -, de emissão exclusiva do IMA, em 2 (duas) vias, sendo uma
destinada à fiscalização e recolhida juntamente com o Relatório Diário de
Abate - RDA -, e a outra, ao abatedouro.

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

Art. 8° - Para o trânsito de aves e suínos produzidos no Estado de Minas
Gerais e destinados ao abate é obrigatório o porte da Autorização para
Trânsito Interno - ATI -, ou documento equivalente, a critério do IMA. em 2
(duas) vias, sendo a primeira destinada à fiscalização, a ser recolhida
mensalmente juntamente com o Relatório Diário de Abate - RDA, e a
segunda, ao abatedouro.

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo acarretará multa
de 750 (setecentos e cinqüenta) UFIRs para o proprietário dos animais e de
100 (cem) UFIRs para o proprietário do veículo transportador.

Art. 90 - Em todo documento sanitário emitido para animais destinados ao
abate deve constar o local onde eles serão abatidos.

Art. 10 - Para o trânsito de ovos no Estado de Minas Gerais é obrigatório o
porte da Autorização para Trânsito Interno - ATI -, ou documento
equivalente, a critério do IMA.

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

§ 20 - A inobservância do disposto neste artigo implica multa de 500
(quinhentas) UFIR para o proprietário do produto e de 100 (cem) UFIR para o
proprietário do veículo transportador.

Ari. 11 - As multas previstas nesta lei serão cobradas em dobro em caso
de reincidência específica, independentemente de outras medidas
administrativas e judiciais cabíveis.

Art. 12 - Compete ao IMA definir regiões, fixar prazos e estabelecer
condições para a fiscalização da carne e de produto de origem animal e seus
derivados.

Art. 13 - Os modelos dos formulários mencionados nesta lei e as normas
técnicas para sua utilização são de responsabilidade exclusiva do IMA.

Art. 14 - Todo estabelecimento que comercialize carne e produto de origem
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animal e seus derivados é obrigado a afixar, em local visível para o
consumidor, o nome e o telefone do IMA.

Art. 15 - A Secretaria de Estado da Fazenda pode, sempre que julgar
necessário, solicitar ao IMA cópia de informação contida no Relatório Diário
de Abate - RDA.

Art. 16 - Somente será admitida a comercialização do leite e de seus
derivados importados após 30 (trinta) dias, no máximo, de sua produção ou
fabricação.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa -

Antônio Genaro - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.547/97

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, do Chefe do Poder Executivo, tem como objetivo
estabelecer condições para o transporte e a comercialização de carne e de
produto de origem animal e seus derivados no âmbito do Estado de Minas
Gerais.

Após publicada, foi a matéria distribuída à Comissão de Constituição e
Justiça, cujo parecer concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da proposição.

Para atender ao que dispõe o Regimento Interno, foi o projeto distribuído a
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em estudo representa um importantíssimo passo para o

controle da produção, do transporte e da comercialização de carne e
produtos de origem animal no âmbito do Estado de Minas Gerais.

E de conhecimento público que grande parte da carne comercializada em
Minas Gerais é de origem duvidosa, e os abates dos animais, na sua
maioria, são clandestinos, sem nenhum controle das autoridades sanitárias.

O cidadão que consome os produtos de que trata o projeto está sujeito a
riscos inquestionáveis à sua saúde, o que toma o assunto em pauta de
interesse público, dados os reflexos negativos dessa situação em toda a
sociedade.

As providências cogitadas no projeto estão em plena sintonia tanto em
relação à chamada lei orgânica da saúde quanto em relação à lei de
proteção do consumidor (Lei Federal n° 8.078, de 1990).

Assim sendo, o projeto em destaque merece o nosso pleno apoio.
Por último, entendemos que o Substitutivo n° 1, apresentado pela
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Comissão de Constituição e Justiça, apesar de aprimorar sobremaneira o
projeto. precisa de alguns reparos. Com efeito, o conceito de
estabelecimento sujeito à fiscalização sanitária do Estado, a que se referem
os arts. 1 0 e 30 , é vago e nada acrescenta à lei, devendo ser, por isso,
suprimido do texto legal. Acolhemos ainda sugestão do Deputado Geraldo
Nascimento, a fim de que parcela dos recursos arrecadados pelo IMA com
as multas seja aplicada na construção e na manutenção de abatedouros nas
cidades-sede das regiões administrativas do Estado. Para fazer esses
ajustes, estamos apresentando. na conclusão deste parecer, o Substitutivo n°
2.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto

de Lei n° 1.547197 na forma do Substitutivo n° 2, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N°2

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

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

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

§ 1 0 - O estabelecimento mencionado neste artigo que comercialize e
manipule carne, produto de origem animal e seus derivados deve manter em
seu poder a Autorização para Comércio e Trânsito de Produto Animal - ACT
-, para fins de fiscalização do IMA. dos serviços oficiais de vigilância
sanitária, da fiscalização fazendána e das entidades dos consumidores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 80 - Em todo documento sanitário emitido para animais destinados ao
abate deve constar o local onde eles serão abatidos.
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Art. 90 - Para o trânsito de ovos no Estado de Minas Gerais é obrigatório o
porte da Autorização para Trânsito Interno - ATI - ou documento equivalente,
a critério do IMA.

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

§ 2° - A inobservância do disposto neste artigo implica multa de 1.000 (mil)
UFIRs para o proprietário do produto e de 200 (duzentas) UFIRs para o
proprietário do veículo transportador.

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

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

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

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

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

Art. 15 - Será aplicada, nos termos da Lei n° 6.763, de 1975, aliquota de
25% (vinte e cinco por cento) nas operações relativas ao ICMS para o leite
de origem estrangeira.

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

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

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Andrade. relator - Roberto Amaral -

Adelmo Carneiro Leão.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

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

Distribuído às comissões competentes, a de Constituição e Justiça
manifestou-se pela juridicidade, pela legalidade e pela constitucionalidade do
projeto e apresentou-lhe o Substitutivo n° 1.

A Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação da
proposição na forma do Substitutivo no 2, que apresentou. Nos termos do
Regimento Interno desta Casa, vem, agora, o projeto a esta Comissão para
ser objeto de parecer quanto aos aspectos orçamentários.

Fundamentação
Como salientado pelo Executivo em sua mensagem de encaminhamento

do projeto a esta Casa, o objetivo final da proposição é a proteção da saúde,
por meio de fiscalização rigorosa dos alimentos de origem animal quanto à
sua qualidade, e, por finalidade próxima, a complernentação das normas de
inspeção estabelecidas na Lei n° 11.812, de 23/1/95. Portanto, trata-se de
proposição de cunho eminentemente normativo, não tendo implicações
financeiras, principalmente as de cunho orçamentário, pois o Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA - deverá realizar a fiscalização com os recursos
atualmente disponíveis.

Os valores fixados para as multas são extremamente elevados. Só para
efeito de raciocínio: um pequeno produtor que venha a ser autuado poderá
receber multa de R$2.000,00. Ora, esse valor corresponde a 3 excelentes
vacas leiteiras ou a 15 bezerros de ano. Sabe-se que o quantitativo de carne
bovina abatida clandestinamente em Minas Gerais supera 70% do consumo
estadual. São milhares de pequenos estabelecimentos comprando
diretamente do produtor uma ou mais cabeças por operação. Não se pode
negar a importância econômica dessa atividade.

Em realidade, os pequenos e os médios produtores contam com a venda
de algumas cabeças de gado para completar a receita mensal. Negociam
diretamente com os açougueiros, e, naquelas localidades onde não existem
abatedouros particulares ou públicos, o gado é abatido na propriedade rural e
transportado clandestinamente. Muitas vezes, mesmo existindo o serviço de
abate, por meio de matadouro municipal, abate-se clandestinamente. A
desculpa para tal procedimento são os altos custos, a baixa rentabilidade do
negócio e o papel do governo, com os excessivos procedimentos
burocráticos exigidos do produtor ou de quem trabalha.

Com a transformação da proposição em lei e com a conseqüente
implantação das medidas, sobretudo das multas, haverá diminuição do abate
clandestino. Acreditamos, entretanto, que haverá também o aumento do
preço da carne para o consumidor, beneficiando a intermediação, pois,
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evidentemente, a oferta para o consumidor será menor.

Em nosso entendimento, os pequenos municípios que vierem a instalar
matadouros e estrutura de fiscalização sanitária deveriam receber incentivo
fiscal, a exemplo do que ocorre com aqueles que dispõem de estrutura de
apoio à produção e à comercialização de produtos agrícolas.

A multa deve ter, precipuamente, a finalidade de educar e de mudar
comportamentos. Por outro lado, parece-nos mais difícil, por razões óbvias,
fiscalizar o trânsito de animais. Mais realista e fácil nos parece a fiscalização
dos pontos de produção e dos pontos de venda, os quais são fixos. Bem
realizadas essas fiscalizações, o controle do trânsito será apenas
complementar.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.547/97 na

forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão de Defesa do
Consumidor.

Sala das Comissões. 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral. relator - Bilac Pinto - Mauri

Torres - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.176/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto em epígrafe
proíbe a cobrança de taxas, mensalidades e contribuições nas escolas da
rede estadual e dá outras providências.

Foi a matéria distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua jundicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas n

os 1 e 2. e à Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação da proposição.

Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer, em
obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
A Constituição da República consagra o princípio da gratuidade do ensino

público, competindo ao Estado assegurá-lo.
No entanto, o que temos constatado é a cobrança de diversas taxas e

contribuições pela escolas públicas, o que afronta o comando constitucional.
A proposição em pauta vem ratificar o texto constitucional, proibindo que

se cobre, sob qualquer pretexto, contribuição dos alunos nos
estabelecimentos oficiais de ensino deste Estado.

O projeto em tela não gera despesas para o Estado, e os recursos
eventualmente arrecadados pelas escolas com essas taxas não podem ser
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destinados aos cofres públicos, porque são inconstitucionais.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.176/97

na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de Educação, Cultura, Desporto
e Turismo e Lazer.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Sebastião Navarro Vieira

- José Henrique.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 50197
Comissão Especial

Relatório
Subscrita por 113 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo como

primeiro signatário o Deputado Dilzon Meio, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 50197 objetiva acrescentar parágrafos ao art. 162 da
Constituição do Estado.

Aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, foi a matéria encaminhada a
esta Comissão Especial para receber parecer para o 20 turno.

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

A tramitação da proposta de emenda à Constituição ora analisada vem
obedecendo às normas constitucionais e regimentais pertinentes, e, em
Plenário, no 1 1 turno, mais de 315 dos Deputados votaram favoravelmente à
alteração do texto constitucional.

Do ponto de vista formal, portanto, a proposta merece a nossa aprovação.
Quanto ao mérito, conforme afirmamos em nosso parecer para o 1 0 turno,

estamos diante de alterações constitucionais que, na verdade, vêm reforçar
o princípio constitucional da separação dos Poderes, na medida em que
asseguram a autonomia financeira dos Poderes Legislativo e Judiciário.

A liberação de recursos orçamentários, a ser realizada pelo Poder
Executivo, é tarefa que lhe é imposta pela própria Constituição. Assim, o §
20 , vedando a retenção ou a restrição ao repasse ou ao emprego dos
recursos atribuídos àqueles órgãos, assegura o cumprimento da ordem
constitucional pela instituição financeira centralizadora da receita do Estado.

Julgamos, todavia, conveniente apresentar o Substitutivo n° 1, para
compatibilizar o texto do "caput" do art. 162 com os parágrafos que lhe estão
sendo acrescentados.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 50197 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N° 1
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Dá nova redação ao art. 162 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art. 162 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 162 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias,

compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, ser-lhes-ão entregues em duodécimos até o dia vinte de cada mês.

§ 1 0 - O repasse financeiro dos recursos a que se refere este artigo será
automaticamente creditado em conta própria de cada órgão mencionado no
"caput" pela instituição financeira centralizadora da receita do Estado.

§ 20 - E vedada a retenção ou a restrição ao repasse ou ao emprego dos
recursos atribuídos aos órgãos mencionados neste artigo, sob pena de crime
de responsabilidade.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões. 20 de dezembro de 1997.
Roberto Amaral. Presidente - José Braga, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Jorge Hannas.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 50197
Acrescenta ao art. 162 da Constituição do Estado os seguintes § 1 0 e 20.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art. 162 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido dos

seguintes § 1 0 e 20:
"Art. 162- ..................................................
§ 1 0 - O repasse financeiro dos recursos a que se refere este artigo será

automaticamente creditado em conta própria de cada órgão mencionado no
caput" pela instituição financeira centralizadora da receita do Estado.
§ 20 - E vedada a retenção ou a restrição ao repasse ou ao emprego dos

recursos atribuídos aos órgãos previstos neste artigo..
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor nadata de sua

publicação.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N°1.343/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.343197. Deputado Wilson Trópia, que declara de
utilidade pública o Núcleo Espiritualista Osho - NEO -, com sede no

< Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.343197
Declara de utilidade pública o Núcleo Espiritualista Osho - NEO -, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Espiritualista Osho -

NEO -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Wilson Trópia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.518/97

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 1.518197, de autoria da Mesa da Assembléia,

que extingue cargos e funções gratificadas da Secretaria da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado
no 20 turno com as Emendas n°s 1 a 4 ao vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.51 8/97
Extingue cargos e funções gratificadas da Secretaria da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam extintos 70 (setenta) cargos de Agente de Apoio às

Atividades da Secretaria - AL-GB -, previstos no Anexo 1 da Resolução ri0
5.086. de 31 de agosto de 1990.

Art. 20 - Ficam extintas 98 (noventa e oito) funções gratificadas criadas
pelas Resoluções n°s 5.086, de 31 de agosto de 1990: 5.090, de 17 de
dezembro de 1990, e 5.142. de 31 de maio de 1994, com as modificações
posteriores.

Parágrafo único - A especificação das funções extintas e das
remanescentes será estabelecida em ato da Mesa da Assembléia, a partir de
estudo a ser desenvolvido pela Diretoria-Geral, tendo em vista as situações
de vacância e as necessidades da Secretaria da Assembléia Legislativa.
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Art. 30 Fica incluído, no Anexo 1 da Resolução n° 5.100, de 29 de junho de

1991, o cargo de Agente de Serviços de Gabinete, padrão AL-Ol,
acrescendo-se a todos os da estrutura, inclusive a este, os com
nomenclatura 1 e II, correspondentes aos padrões imediatamente
subseqüentes, com a classificação e pontuação a serem definidas em
regulamentação específica, os quais serão utilizados na estrutura de até 250
(duzentos e cinqüenta) pontos. destinando-se os 25 (vinte e cinco) pontos
restantes à Tarefa Especial Diária.

§ 1 0 - A estrutura mencionada no "caput" deste artigo será constituída por
opção de titular de gabinete parlamentar.

§ 20 - O disposto neste artigo não ensejará aumento de despesa.
Art. 40 - A substituição de servidor investido em cargo de direção ou na

função de Gerente-Geral fica restrita, na forma de regulamento, à hipótese
de impedimento legal do titular por prazo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos e será paga na proporção dos dias de efetivo exercício cio
cargo ou da função que excederem a esse período.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica a ocupante de
cargo ou função que, nos termos legais, detenha competência para
ordenação de despesa.

Art. 50 - O concurso público para admissão de servidor em cargo de
provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa será realizado em 2 (duas) etapas, nos termos deste artigo.

§ 1 0 - A primeira etapa do concurso consistirá em seleção para curso
preparatório de admissão no serviço público, a ser oferecido pela Escola do
Legislativo.

§ 20 - A segunda etapa do concurso consistirá na aprovação do candidato
no curso preparatório, segundo critérios estabelecidos em regulamento.

§ 30 - O candidato aprovado na primeira etapa fará jus, durante o período
em que freqüentar o curso preparatório, a bolsa-auxílio no valor
correspondente ao padrão AL-05.

§ 40 - A concessão de bolsa-auxílio não caracteriza vinculo de natureza
funcional entre o candidato e o Poder Legislativo.

§ 50 - O abandono do curso implicará a devolução dos valores recebidos
na forma do § 30 deste artigo.

§ 60 - As condições e os critérios de realização do concurso e do curso de
que trata este artigo serão definidos em deliberação da Mesa da Assembléia.

Art. 60 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1997.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 1997

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 478195

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

A proposição em exame, de autoria do Deputado Marcos Helênio, dispõe
sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais e
carcerários do Estado.

Aprovada no 1 0 turno com o Substitutivo no 1, da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, retorna a matéria a esta Comissão para parecer de
20 turno, competindo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, conforme
dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
Uma das constatações da CPI do Sistema Penitenciário, cujo relatório final

foi aprovado em 10/9/97, foi a situação calamitosa em que se encontram os
detentos na grande maioria das penitenciárias, das cadeias públicas, das
carceragens e das delegacias de polícia em Minas Gerais. Afora as
carências básicas, impera na maioria das unidades policiais e carcerárias do
Estado ambiente de constante agressão aos direitos de presos e detentos.

Em vista disso, é de suma importância que a sociedade, por meio das
autoridades públicas, dos representantes eleitos e das organizações civis,
possa ter livre acesso a esses estabelecimentos policiais e carcerários. E
somente por meio da regulação dos atos dos agentes da segurança pública e
do sistema penitenciário pelos representantes da sociedade que se logrará
conseguir o respeito aos direitos humanos de presos e detentos.

A proposição em tela reveste-se, portanto, de significativa importância na
luta pelos direitos humanos dos cidadãos mineiros.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

478195 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Reuniões. 23 de dezembrode 1997.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Marcos Helênio.

Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 478/95

Dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais
e carcerários.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 0 - E garantido o livre acesso de autoridades que menciona aos

estabelecimentos policiais e carcerários, no âmbito do Estado de Minas
Gerais.
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Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, são considerados

estabelecimentos policiais e carcerários todas as repartições pertencentes à
estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Secretaria de
Estado da Justiça e da Policia Militar.

Art. 20 - Sem prejuízo da aplicação de outras normas pertinentes à espécie,
terão livre acesso aos estabelecimentos policiais e carcerários:

1) sem prévia comunicação:
a) Senadores da República, Deputados Federais e Deputados Estaduais;
b) Prefeitos Municipais e Vereadores, nos estabelecimentos situados nos

municípios em que cumprem seus mandatos;
c) representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas

Gerais, credenciados pelo Presidente da entidade, nos termos das normas
específicas vigentes.

II - mediante prévia comunicação à autoridade responsável pelo
estabelecimento:

a) membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos;
b) membros do Conselho Estadual de Defesa Social;
c) titulares de órgão oficial de defesa dos direitos humanos ou

representante por ele designado.
Art. 30 - Compete ao titular do estabelecimento ou àquele que o estiver

substituindo, fornecer, sob pena de responsabilidade, a segurança
necessária quando das visitas das autoridades descritas nesta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 716196
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, a proposição em tela dispõe

sobre a inscrição em concurso público para o ingresso na administração
pública estadual.

No 1 0 turno, foi o projeto aprovado com o Substitutivo n° 1 e com a
Emenda n° i.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição sob comento não

causará impacto no orçamento do Estado, porquanto, se a redução de
alíquota, por um lado, implicará diminuição na arrecadação do Fisco, por
outro lado, ensejará uma procura maior de candidatos, contrabalançando a
aparente perda de recursos.

0 projeto estabelece, ainda, a isenção do pagamento de taxa para os
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candidatos comprovadamente pobres. A medida obedece ao comando
constitucional que determina que a isenção para essa espécie de tributo tem
de ser feita por meio de lei especifica.

Conclusão
Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 716196 na

forma do vencido no 1 1 turno.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro, relator - Roberto Amaral -

José Braga - Marcos Helênio.
Redação do Vencido no 1 1 Turno

PROJETO DE LEI N° 716196
Dispõe sobre a cobrança de taxa de inscrição em concurso público.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O valor da taxa de expediente devida pela inscrição em concurso

para cargo público ou prova de seleção correponderá a 1% (um por cento)
da remuneração fixada para a referência inicial do cargo ou do emprego,
desprezadas as frações correspondentes aos centavos.

§ 1 0 - O valor da taxa não ultrapassará 30 (trinta) Unidades Fiscais de
Referência - UFIRs - ou índice que vier a substituir essa unidade.

Art. 20 - São isentos do pagamento da taxa de que trata esta lei os
candidatos comprovadamente pobres.

Art. 3° - Quando o concurso público não for realizado, a taxa de inscrição
paga pelo candidato lhe será devolvida.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 913/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em tela tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel que especifica
ao Município de Matipó.

Aprovado o projeto no 1 1 turno, na forma do Substitutivo n° 1, vem agora a
matéria a esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em tela não
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário. Dispõe sobre
reversão de imóvel do Estado, a qual não acarreta despesas para os cofres
públicos nem causa impacto na lei orçamentária.

Além disso, ressaltamos que o Executivo, em resposta a diligência
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solicitada, manifestou-se de acordo com a reversão.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 913196 no

21 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marcos

Helênio - Antônio Roberto - Roberto Amaral.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N° 913196
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que menciona ao

Município de Matipó.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

Matipó o imóvel constituído por terreno com área total de 625m 2 (seiscentos
e vinte e cinco metros quadrados), situado nesse município no lugar
denominado Pastinho, registrado sob o n° 16.215, a fis. 19 do livro 3-J do
Cartório de Registro de Imóveis de Abre Campo.

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

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.145/97
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
A proposição em comento, do Deputado Wilson Pires, tem por escopo a

inclusão, no currículo escolar do ensino médio, da disciplina Primeiros
Socorros.

Aprovada no 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1, apresentado por esta
Comissão, retoma a matéria para ser apreciada no 2 0 turno.

Fundamentação
Ratificamos a opinião exarada por esta Comissão quando da tramitação da

matéria no 1 0 turno. Com efeito, existe premente necessidade de informar
aos estudantes procedimentos de primeiros socorros, uma vez que
diariamente são expostos a situações de emergência, tanto no âmbito da
vida escolar quanto da social.

Entendemos, ainda, que, em vez de disciplina, deve ser atividade extra
curricular, administrada por pessoal legalmente qualificado para fornecer tal
tipo de informação. E o que o substitutivo apresentado dispõe.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.145197

no 20 turno, na forma do vencido em 1 0 turno, que segue anexo e é parte
deste parecer.

Sala das Comissões. 23 de dezembro de 1997.
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José Henrique, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Marco Régis.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.145/97

Cria atividade extracurricular obrigatória na rede estadual de ensino médio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Será realizada, nos estabelecimentos escolares de nível médio,

semestralmente, atividade extracunicular, obrigatória para toda a
comunidade escolar, dedicada ao aprendizado de informações e
procedimentos que habilitem os alunos à prática dos primeiros socorros.

§ 1 1 - A coordenação do evento prescrito no "caput" deste artigo é
responsabilidade do Diretor do estabelecimento e do colegiado escolar.

§ 20 - Pessoal legalmente qualificado se encarregará do evento no tocante
ao ensino e ao treinamento dos alunos.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.176/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto em questão

proíbe a cobrança de taxas, mensalidades e contribuições nas escolas da
rede estadual e dá outras providências.

No 1 0 turno, foi a proposição aprovada com as Emendas n°s 1 e 2.
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer.

Em observância aos termos regimentais, retorna agora o projeto a esta
Comissão para receber parecer. Apresentamos anexa a redação do vencido,
que é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, o projeto em -.questão vem

assegurar o cumprimento do que dispõe o art. 28 da Carta Magna, que
consagra o principio da gratuidade do ensino público.

A cobrança das taxas e das contribuições de que trata a proposição, ainda
que essas sejam apresentadas como voluntárias, constitui prática
constrangedora para os pais, que, muitas vezes, não podem arcar com essas
despesas.

Quanto ao aspecto financeiro, a referida proposição não causa nenhum
impacto nos cofres públicos, merecendo por parte dos membros deste
parlamento total acolhida.
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Conclusão

Em decorrência do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.176197 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das comissões, 23 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Marcos Helênio - Roberto

Amaral - Sebastião Navarro Vieira.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.176/97

Proíbe a cobrança de taxas, mensalidades e contribuições nas escolas da
rede estadual e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E vedada à escola pública e à sua caixa escolar a cobrança de

mensalidade, contribuição regular ou taxa de qualquer natureza ao aluno.
Art. 20 - Fica expressamente vedada a cobrança de taxa pela emissão de

documento escolar como declaração, certificado, guia de transferência ou
diploma.

Art. 30 - A escola pública, a critério de sua diretoria, de sua caixa escolar e
de seu colegiado, poderá receber doação de pessoa física ou jurídica.

Art. 4° - O aluno não será impedido de freqüentar as aulas por não estar
uniformizado ou por não possuir o material escolar exigido.

Art. 50 - Serão afixados em local visível nas escolas cartazes com os
seguintes dizeres: "Este é um estabelecimento de ensino público gratuito, e
não é permitida a cobrança de taxa de matrícula, mensalidades ou taxas
pela emissão de documentos escolares".

Art. 60 - A atividade extraclasse de interesse para o aluno, não prevista no
orçamento da escola, será custeada pela caixa escolar, com recursos
próprios.

Art. 70 - A autoridade que descumpnr a norma constante no art. 1 0 desta lei
será responsabilizada administrativamente, sem prejuízo de outras sanções
penais cabíveis.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.212/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em pauta

disciplina o afastamento remunerado de servidores públicos candidatos a
cargos eletivos.

No 1 0 turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo n° 1.
Retoma, agora, a esta Comissão para receber parecer e para que se

elabore a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.
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Fundamentação

Conforme já foi expresso anteriormente, a proposição em tela objetiva
assegurar o afastamento remunerado aos candidatos a cargos eletivos que
tenham vinculo funcional com a administração estadual.

Na esfera estadual, observados os princípios constitucionais e as regras
estabelecidas na legislação eleitoral em vigor, a matéria foi regulamentada,
em caráter suplementar, pela Resolução n o 32, da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração - SERHA.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, haverá despesa relativa
a três meses de remuneração dos servidores afastados, com os seguintes
vínculos funcionais:

a) concursados, mesmo em estágio probatório;
b) designados para o exercício de função pública (art. 10 da Lei n° 10.254,

de 20/7/90);
c) contratados (art. 11 da Lei n° 10.254. de 2017190);
d) estabilizados (art. 19 do ADCT da Constituição Federal).

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.212197

na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio, relator - Roberto Amaral -

Sebastião Navarro Vieira - José Braga.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.212/97

Disciplina o afastamento remunerado de servidores públicos candidatos a
cargos eletivos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O afastamento remunerado para concorrer a cargo eletivo em

pleitos municipais. estaduais e federais é permitido aos seguintes servidores
públicos estaduais:

- os concursados, mesmo durante o período de estágio probatório;
II - os servidores designados, nos termos do art. 10 da Lei n° 10.254. de

20/7/90;
III - os estabilizados, na forma do art. 19 do ADCT da Constituição Federal.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos

são retroativos a 2/7/96.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.317197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em epígrafe altera
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dispositivo da Lei n o 1.248. de 27112196, que trata da distribuição da parcela
do ICMS pertencente aos municípios.

Aprovado no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, veio o projeto a esta
comissão para receber parecer para o 20 turno.

Nos termos regimentais. em anexo, apresentamos a redação do vencido,
que é parte deste parecer.

Fundamentação
O Substitutivo n° i cuidou de revogar o art. 4 0 da Lei n° 12.428, de 1996, a

chamada Lei Robin Hood II, eliminando a exigência de cobrança de impostos
de sua competência, notadamente o IPTU e o ISS, como prévia condição
para recebimento da cota mínima a que se refere o inciso Xl do art. 1 0 da Lei
n° 12.040, de 1995, a Lei Robin Hood 1.

A proposta apresentada no substitutivo se justifica, uma vez que a cota
miriima de 5,50% não está condicionada a nenhum critério, sendo o seu
valor repassado igualmente para todos os 853 municípios mineiros,
perfazendo hoje cerca de R$ 7.600,00 por mês.

Ademais, a própria Lei Robin Hood já possui outro critério de estimulo aos
municípios mineiros, para que não renunciem às suas receitas próprias,
conforme está previsto no inciso X do art. 1 0 da Lei n° 12.040, de 1995.

Dai, entendemos que o Projeto de Lei no 1.317197 na forma do Substitutivo
n° 1 deve merecer a aprovação desta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.317197 no 20 turno, na forma do vencido no l 0 turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Maun Torres, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Ajalmar Silva - Antônio Roberto - Durval Angelo - José Braga.
Redação do Vencido no 1 11 turno
PROJETO DE LEI N°1.317/97

Revoga o art. 4 0 da Lei n° 12.428, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre a distribuição da parcela de receita do produto da arrecadação do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - pertencente aos municípios, de que trata o inciso II
do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica revogado o art. 40 da Lei n° 14.428, de 27 de dezembro de

1996, que dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do produto da
arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
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Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencente aos municípios, de
que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.336197
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, a proposição em tela dispõe sobre a

obrigatoriedade da afixação de preços em produtos comercializados no
varejo e dá outras providências.

Aprovado no 1 0 turno. na forma original, o projeto vem agora a esta
Comissão para receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do Regimento
Interno.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos no 1 0 turno, o projeto em análise muito

contribuirá para a harmonia entre fornecedores e consumidores. Como vem
sendo noticiado pela imprensa, diversos problemas têm ocorrido no mercado
de consumo em face da disparidade existente entre o preço afixado para o
produto e aquele eletronicamente registrado, resultando quase sempre em
prejuízo para o consumidor e gerando um grande número de controvérsias.

Assim, é conveniente que se institua a obrigatoriedade de afixação de
preço na embalagem da mercadoria vendida no varejo, em moeda corrente,
para contornar os problemas apontados.

Como bem salientou o autor da proposição, o art. 31 do Código de Defesa
do Consumidor determina que "a oferta e a apresentação de produtos ou
serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas
e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade.
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros
dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança
dos consumidores".

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 tumo.do Projeto de

Lei no 1.336197. na forma original.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Antônio Andrade, relator - José Militão.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.450197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Bené Guedes. o projeto em tela tem por objetivo

alterar o art. 20 da Lei n° 11.488, de 1316194, que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel ao Município de Ervália.
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Aprovado o projeto no 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1, cabe agora a

esta Comissão emitir parecer sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em tela não
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário. Dispõe sobre
alteração na cláusula de reversão da Lei n° 11.488, de 1316194, para 5 anos,
o que possibilitará, conforme entendimento do autor do projeto, o
aproveitamento do imóvel doado pelo Estado ao Município de Ervália.

Ressaltamos que o objetivo do projeto foi apenas o de estender o prazo de
cumprimento da destinação do imóvel de três para cinco anos, propósito
esse mantido pelo Substitutivo n° 1.

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

1.450197 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões. 23 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Marcos Helênio - Roberto

Amaral - Antônio Roberto - Sebastião Navarro Vieira.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.450197

Altera o parágrafo único do art. 1 0 e o art. 2° da Lei n° 11.488, de 1317194,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Ervália.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O parágrafo único do art. 1 0 e o art. 20 da Lei n° 11.488, de

13/7194, passam a vigorar com a seguinte redação.
"Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se

à construção da sede da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 5

(cinco) anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 23/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 23197. de autoria do Governador do

Estado, que altera a Lei n° 5.301, de 16110/69, a qual contém o Estatuto do
Pessoal da Policia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -, foi aprovado
no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23/97
Altera a Lei n°5.301. de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto do

Pessoal da Policia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Os § 2° a 50 do art. 136 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de

1969, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 136-
§ 20 - O militar da reserva remunerada poderá ser designado para o

serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, a juízo
do Governador do Estado, para atender a necessidade especial relacionada
com as atividades da Policia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -,
segundo dispuser regulamentação específica.

§ 30 - O militar designado nos termos do parágrafo anterior fará jus a
gratificação mensal pró-labore correspondente a 113 (um terço) dos
proventos da inatividade.

§ 40 - Sem prejuízo para o pessoal da ativa quanto ao acesso na carreira, a
designação das praças será feita no limite das vagas correspondentes,
observada a Lei no 11.099, de 18 de maio de 1993, que fixa o efetivo da
PMMG.

§ 50 - Os militares designados têm os mesmos direitos e obrigações dos
militares da ativa e estão sujeitos a todas as cominações legais.".

Art. 20 - O número 6 da alínea "a" do inciso III do art. 5 0 da Lei n° 5.301 de
16 de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
ainda o artigo acrescido do parágrafo único que segue:

"Art. 5° -
III -
a)
6) possuir 20 grau completo e ser aprovado em exame de escolaridade;

Parágrafo único - O preenchimento dos requisitos previstos nos números 5
e 6 da alínea 'a" do inciso III será comprovado por meio de exames médico-
laboratoriais, psicológicos e de capacitação intelectual e física, perante a
Junta Militar de Saúde e a Comissão de Avaliadores, integrada por oficiais
psicólogos.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
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Wílson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Jorge Hannas - Aílton

Vilela.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.137/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.137/97, do Deputado José Bonifácio, que altera o art.

1 0 da Lei n° 12.459, de 1311197, foi aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n° 1
ao vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.137197
Altera o art. 1 0 da Lei n° 12.459, de 13 de janeiro de 1997, que dispõe

sobre a continuidade de percepção da remuneração de cargo de provimento
em comissão por servidor afastado nas condições que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 1 0 da Lei n° 12.459, de 13 de janeiro de 1997, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. l- ............
Parágrafo único - Para efeito do disposto no inciso 1 deste artigo, será

considerado completo o período interrompido em decorrência de
municipalização e de integração de escola estadual ocorridas a partir da data
prevista no art. 20.".

Art. 20 - Fica revogado o inciso II do art. 1 11 da Lei n° 12.459, de 13 de
janeiro de 1997.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 14 de janeiro de 1997.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Wilson Trópia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.317/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.317197, de autoria do Deputado Arnaldo Penna, que
altera dispositivos da Lei n° 12.040, de 28/12195, a qual dispõe sobre a
distribuição da parcela de receita do produto da arrecadação do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Ser-viços de Transporte Interestadual e de Comunicação - ICMS -
pertencente aos municípios, de que trata o inciso II do parágrafo único do art.
158 da Constituição da República, e revoga o art. 4 0 da Lei n° 12.428, de 27
de dezembro de 1996, foi aprovado no 20 turno, com as Emendas n

o
s 1 e 2
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ao vencido no l 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.317/97
Altera dispositivos da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995, que

dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do produto da arrecadação
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e de Comunicação -
ICMS - pertencente aos municípios, de que trata o inciso li do parágrafo
único do art. 158 da Constituição da República, e revoga o art. 4 0 da Lei n°
12.428, de 27 de dezembro de 1996.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 1 0 da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995, fica

acrescido do seguinte § 60:
"Art. 1°- ...............
§ 60 - Para o primeiro semestre de 1998. no tocante à aplicação do critério

de que trata o inciso VII deste artigo, prevalecerão as relações publicadas no
mês de dezembro de 1997.".

Art. 20 - A regra a que se refere o § 2 0 do art. 70 da Lei n° 12.040, de 28 de
dezembro de 1995, acrescentado pelo art. 20 da Lei n° 12.428. de 27 de
dezembro de 1996, aplica-se até o ano 2000, devendo ser considerados,
para a composição do índice do Valor Adicionado Fiscal - VAF -,
respectivamente. 113 (um terço) em 1998 e 1999 e 213 (dois terços) em
2000.

Art. 30 - Fica revogado o art. 4 0 da Lei n° 12.428, de 27 de dezembro de
1996.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Bilac Pinto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.478197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.478/97, do Governador do Estado, que altera
dispositivos da Lei n° 11.406. de 2811194, a qual reorganiza o Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - e
introduz alterações na estrutura orgânica de Secretarias de Estado, e dá
outras providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s 1 e 4
e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.478/97
Altera dispositivos da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, que

reorganiza o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais - IPSM - e introduz alterações na estrutura orgânica de
Secretarias de Estado, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Os arts. 111, 112, 114, 115 e 116 da Lei n° 11.406, de 28 de

janeiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 111 - Fica instituída a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos

Serviços - GIEFS - no âmbito da Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS - e da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG.

Art. 112 - A GIEFS será atribuída mensalmente aos servidores
pertencentes ao Quadro de Pessoal e ao Quadro Especial de Pessoal das
fundações referidas no artigo anterior e àqueles colocados à disposição
dessas entidades, bem como aos contratados, mediante contrato de direito
administrativo, por essas fundações, e que nelas estejam em efetivo
exercício, considerando-se os seguintes indicadores e critérios de avaliação:

- o desempenho institucional, vinculado a metas de produtividade e de
qualidade dos serviços prestados pelas unidades administrativas;

II - a participação individual do servidor, vinculada ao seu esforço para a
consecução das metas mencionadas no inciso anterior, à sua qualificação e
à quantidade de trabalho efetivamente executado.

Art. 114- No processo de avaliação, serão observadas, ainda, as seguintes
diretrizes:

- integração, nos níveis institucional e individual;
II - continuidade;
III - participação:
IV - nível de escolaridade;
V - jornada de trabalho.
Art. 115 - O resultado da avaliação servirá de base para o cálculo da

GIEFS nos meses subseqüentes.
Art. 116 - Farão jus à GIEFS os servidores e os contratados cujo

desempenho, no período apurado pela avaliação, tenha atingido o padrão
estabelecido como suficiente no Plano Global de Avaliação específico de
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cada entidade.".

Art. 20 - Para os fins desta lei, os efeitos da atribuição da GIEFS retroagem
à data da sua instituição.

Art. 30 - Fica instituída a GIEFS no âmbito da Fundação Ezequiel Dias -
FUNED -, aí incluída a Escola de Saúde de Minas Gerais, a partir da data de
publicação desta lei.

Art. 40 - O prêmio de produtividade pago pela FUNED, no período de 1 0 de
novembro de 1995 até a data de publicação desta lei. equivale, para a
prestação de contas. à GIEFS, não se aplicando, para esse fim, o disposto
no art. 20 desta lei.

Art. 50 - Fica o Presidente da HEMOMINAS, no âmbito de suas atribuições,
autorizado a recrutar 251 (duzentos e cinqüenta e um) profissionais, sob o
regime de contrato de direito administrativo, com a finalidade de se
assegurar a execução normal das atividades da entidade.

§ 1 0 - A contratação de que trata este artigo será feita em caráter
temporário, pelo prazo de 6 (seis) meses, prorrogável por iguais períodos até
31 de março de 1999.

§ 20 - Para os fins desta lei, os efeitos do disposto neste artigo retroagem a
22 de março de 1996.

§ 30 - Em caso de provimento definitivo de cargo criado pelo art. 60 da Lei
n° 11.171, de 29 de julho de 1993, fica extinto, automaticamente, o contrato
administrativo a ele correspondente.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 Revogam-se as disposições em contrário, em especial os arts. 117

e 118 da Lei n o 11.406. de 28 de janeiro de 1994.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Bilac Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator - Wilson Trópia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.499197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.499197. de autoria do Governador do Estado, que
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a
realização de projetos culturais no Estado, foi aprovado no 2 1 turno, na forma
do vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.499/97
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular

a realização de projetos culturais no Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Esta lei estabelece normas de incentivo fiscal às pessoas jurídicas

que apóiem financeiramente a realização de projeto cultural no Estado.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- incentivador o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica que apóie
financeiramente projeto cultural:

II - empreendedor o promotor de projeto cultural.
Parágrafo único - Serão estabelecidos em regulamento os requisitos e as

condições exigidos do empreendedor para candidatar-se aos benefícios
desta lei.

Art 30 - O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que apoiar financeiramente
projeto cultural poderá deduzir do valor do imposto devido mensalmente os
recursos aplicados no projeto, na forma e nos limites estabelecidos por esta
lei.

§ 1 0 - A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder a 3%
(três por cento) do valor do ICMS devido no período, até atingir o valor total
dos recursos dedutíveis.

§ 20 - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte 30 (trinta)
dias após o efetivo repasse dos recursos ao empreendedor cultural.

Art. 40 - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para
efeito do art. 30 não poderá exceder, relativamente ao montante da receita
líquida anual do imposto, aos seguintes percentuais:

- 0,15% (zero vírgula quinze por cento), no exercício de 1998;
II - 0,20% (zero vírgula vinte por cento), no exercício de 1999;
III - 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), no exercício de 2000;
IV - 030% (zero vírgula trinta por cento), nos exercícios de 2001 e

seguintes.
Parágrafo único - Atingido o limite previsto neste artigo, o projeto cultural

aprovado deverá aguardar o próximo exercício fiscal para receber o
incentivo.	 -

Art. 50 - O contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa até 31
de dezembro de 1996 poderá quitá-lo com desconto de 25% (vinte e cinco
por cento), desde que apóie financeiramente projeto cultural, nos termos
deste artigo.

§ 10 - Para obter o benefício previsto no caput' deste artigo, o contribuinte
incentivador apresentará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda e,
no prazo de 5 (cinco) dias do seu deferimento, deverá efetuar o recolhimento
do valor obtido após o desconto, nas seguintes condições:

- 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de
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Documento de Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação sobre
o pagamento de tributos estaduais;

II - 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo
contribuinte incentivador ao empreendedor cultural, por meio de cheque
nominal depositado em conta bancária de que este seja titular, observadas,
ainda, outras condições estabelecidas em regulamento.

§ 20 - Os recolhimentos de que trata o parágrafo anterior poderão, a critério
da Secretaria de Estado da Fazenda, ser efetuados parceladamente, na
forma e no prazo previstos em regulamento.

§ 30 - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1 0 deste artigo
importa na confissão do débito tributário.

§ 40 - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em divida
ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou
simulação pelo sujeito passivo.

Art. 60 - Havendo expressa anuência do contribuinte, a quitação de débito
tributário e a destinação de recursos para projeto cultural nos termos do art.
50 poderão ser efetivadas por incentivador interessado, observada a forma
estabelecida em regulamento.

Art. 70 - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 30 . bem como o
dos recursos repassados na forma do inciso II do § 1° do art. 5 0 , será de, no
máximo, 80% (oitenta por cento) do total dos recursos destinados ao projeto
pelo incentivador, o qual deverá integralizar o restante a título de
contrapartida, nos termos definidos em regulamento.

Art. 81' - Poderão ser beneficiados por esta lei projetos culturais nas áreas
de:

- teatro, dança, circo, ópera e congêneres;
II - cinema, vídeo, fotografia e congêneres;
III - "design', artes plásticas, artes gráficas, filatelia e congêneres;
IV - música;
V - literatura, inclusive obras de referência, revistas e catálogos de arte:
VI - folclore e artesanato;
VII - pesquisa e documentação:
VIII - preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural:
IX - bibliotecas, arquivos, museus e centros culturais;
X - bolsas de estudo nas áreas cultural e artística:
XI - seminários e cursos de caráter cultural ou artístico destinados à

formação, à especialização e ao aperfeiçoamento de pessoal na área de
cultura em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos:

XII - transporte e seguro de objetos de valor cultural, destinados a
exposições públicas.

Art. 9° - Somente poderão ser beneficiados pelos incentivos desta lei os
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projetos culturais que visem à exibição, utilização ou circulação públicas de
bens culturais, sendo vedada a concessão de incentivo a projeto destinado
ou restrito a circuitos privados ou coleções particulares.

Art. 10 - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da
aplicação desta lei, o projeto cultural deverá ser previamente aprovado pela
Secretaria de Estado da Cultura.

§ 1 0 - Apresentado à Secretaria de Estado da Cultura, o projeto será
apreciado por comissão técnica, no prazo e na forma estabelecidos em
regulamento, ouvida a Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 20 - Terá prioridade para exame o projeto que contenha a intenção do
incentivador em apoiá-lo financeiramente.

§ 30 - A comissão técnica, constituída nos termos de regulamento, será
composta por técnicos da administração estadual e de entidades de classe
da área cultural.

§ 40 - A comissão técnica poderá estabelecer o limite máximo de recursos
a ser concedido a cada projeto.

Art. 11 - E vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a órgão ou
entidade da administração pública direta e indireta de qualquer esfera
federativa.

Parágrafo único - A vedação de que trata o "caput" deste artigo não se
aplica a:

- entidade da administração pública indireta que desenvolva atividade
relacionada com a área cultural ou artística;

II - pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos criada com a
finalidade de dar suporte a museu. biblioteca, arquivo ou unidade cultural
pertencente ao poder público.

Art. 12 - O total de recursos destinados aos empreendedores a que se
referem os incisos do parágrafo único do art. 11 não poderá ultrapassar 35%
(trinta e cinco por cento) da parcela da receita do ICMS disponibilizada
anualmente pelo Estado para projetos culturais.

Art. 13 - E vedada a utilização do incentivo fiscal para projeto de que seja
beneficiário o próprio incentivador. o contribuinte ou sócio de qualquer
destes.

Parágrafo único - A vedação prevista no "caput" deste artigo estende-se
aos ascendentes, aos descendentes em 10 grau e ao cônjuge ou
companheiro do incentivador, contribuinte ou sócio de qualquer destes.

Art. 14 - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei, deverá
constar, obrigatoriamente, o apoio institucional do Governo do Estado e da
Secretaria de Estado da Cultura.

Art. 15 - O incentivador ou o contribuinte que se utilizar indevidamente dos
benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:
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- multa correspondente a 2 (duas) vezes o valor que deveria ter sido

efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções civis,
penais ou tributárias:

lI - pagamento do débito tributário de que trata o "caput" do art. 50,
acrescido dos encargos previstos em lei.

Art. 16 - As entidades de classe representativas dos diversos segmentos da
cultura terão acesso, em todos os níveis, à documentação referente aos
projetos culturais beneficiados por esta lei.

Art. 17 - E vedada a aprovação de projeto que não seja estritamente de
caráter artístico ou cultural.

Art. 18 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Genaro, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.533197

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 1.533/97. da Mesa da Assembléia. que dispõe

sobre a remuneração do Governador e do Vice-Governador do Estado, de
Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de Estado para o exercício de
1998, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.533197
Dispõe sobre a remuneração do Governador e do Vice-Governador do

Estado. de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de Estado para o
exercício de 1998.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Os valores da remuneração mensal do Governador e do Vice-

Governador do Estado, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de
Estado, para o exercício de 1998, correspondem ao da remuneração de
Deputado Estadual, observados. respectivamente, os seguintes fatores de
ajustamento:

- 2,0 (dois vírgula zero);
II - 1,5 (um virgula cinco):
111 - 1,0 (um vírgula zero):
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IV - 0,8 (zero vírgula oito).
Parágrafo único - Os valores previstos no 'caput' deste artigo serão

reajustados, uniformemente, na mesma data e no mesmo percentual,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores do Estado.

Art. 20 - A remuneração mensal de que trata o artigo anterior é constituída
de subsídios e representação, em partes iguais.

Art. 30 - A remuneração de Secretário de Estado não será superior à de
Deputado Estadual.

Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até
o limite das despesas resultantes da aplicação desta resolução.

Art. 50 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Jorge Hannas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.554197

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 1 .554/97. dos Deputados Sebastião Helvécio e

José Mana Barros, que aprova convênio celebrado entre os Municípios de
Chácara e de Juiz de Fora para modificação de limite territorial, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.554197
Aprova convênio celebrado entre os Municípios de Chácara e de Juiz de

Fora para modificação de limite territorial.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica aprovado o convênio celebrado, em 27 de novembro de 1997,

entre os Municípios de Chácara e de Juiz de Fora para modificação de limite
territorial, nos termos do anexo desta resolução.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Wilson Trópia, relator - Jorge Hannas.

Anexo
(a que se refere o art. 1 0 da Resolução n°, de de de 1997)

Termo de Convênio Que Celebram, de um Lado, o Município de Chácara e,
do Outro, o Município de Juiz de Fora, para Modificação de Limites
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O Município de Chácara, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
José Portes da Silva Júnior, brasileiro, casado, comerciante, cédula de
identidade n o M3-1064-21, CPF n o 716.733.696-34. e o Município de Juiz de
Fora, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Tarcísio Delgado,
brasileiro, casado, advogado, cédula de identidade n° 8.208-OAB-MG, CPF
n° 016.630.026-34, resolvem celebrar o presente convênio mediante adoção
das seguintes cláusulas e condições.

Cláusula Primeira - Do Objeto
1.1 - Constitui objeto do presente convênio a formalização da alteração dos

limites territoriais dos Municípios de Chácara e de Juiz de Fora.
1.2 - A modificação dos limites, objeto do presente instrumento, importará

a transferência formal para o Município de Juiz de Fora de uma área
equivalente a 5,875km 2 , área essa que, econômica, social e culturalmente,
sempre esteve a ele agregada.

Cláusula Segunda - Dos Novos Limites
2.1 - Os novos limites entre os Municípios de Chácara e de Juiz de Fora

passam a ser os seguintes:
Começa no no do Cágado, na foz do ribeirão de Agua Limpa. sobe por este

ribeirão até a foz do ribeirão Vermelho, pelo qual sobe até suas cabeceiras
no divisor de águas do rio do Cágado e do ribeirão Matias, continua por este
divisor de águas até o ponto fronteiro à foz do córrego que vem da Fazenda
do Fidélis no ribeirão Matias, desce a encosta, atinge esta foz, sobe o
espigão, alcançando o divisor de águas dos ribeirões da Floresta e Matias e
depois pelo divisor de águas de vertente da margem esquerda do córrego
dos Marmelos até atingir a foz deste córrego no ribeirão da Floresta;
continua pelo divisor de águas do córrego dos Marmelos e ribeirão da
Floresta e o rio do Cágado, até o alto da grota do Sapateiro; daí atinge o
divisor de águas entre o rio do Cágado e o ribeirão das Rosas, continua por
este divisor até defrontar as cabeceiras do córrego Triqueda.

Cláusula Terceira - Dos Efeitos Legais do Convênio
3.1 - A eficácia do presente convênio fica condicionada à sua aprovação

pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art.
62, inciso XXVI, da Constituição do Estado.

Para firmeza e validade de tudo quanto ficou aqui ajustado, é o presente
convênio assinado, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, pelas partes e
testemunhas presenciais ao ato.

Juiz de Fora, 27 de novembro de 1997.
Tarcísio Delgado, Prefeito Municipal de Juiz de Fora.
José Portes da Silva Júnior, Prefeito Municipal de Chácara.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 336a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 23112/97
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: 1 3 Fase (Expediente): Ata
- Correspondência: Ofício n° 25197, do Presidente do Tribunal de Justiça -
Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°s 1.587 a 1.593/97 - Requerimentos n°s 2.453 a 2.457197 -
Requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho e outros, Paulo
Schettino e outros. Durval Angelo e outros, Adelmo Carneiro Leão e outros,
da Comissão de Política Agropecuária (3) e da Comissão Especial para, no
Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Atuação das Rádios
Comunitárias no Estado de Minas Gerais - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Defesa do Consumidor e de Assuntos Municipais e dos
Deputados Maria Olivia (2), Dimas Rodrigues, Wanderley Ávila e Aílton
Vilela - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral e Raul
Lima Neto - 2 a Parte (Ordem do Dia): i a Fase: Abertura de Inscrições -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Paulo
Schettino e outros, Alberto Pinto Coelho e outros, Adelmo Carneiro Leão e
outros e Durval Ângelo e outros: deferimento - Designação de Comissões:
Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 90 Dias. Apurar a
Destinação dos Arquivos do Departamento de Ordem Política e Social -
DOPS - Comissão Parlamentar de Inquérito, para no Prazo de 120 Dias,
Proceder à Apuração de Denúncias de Irregularidades no Funcionamento
dos Bingos em Minas Gerais. Leitura de Comunicações - Discussão e
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s
1.317 e 1.549197: aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos
da Comissão de Política Agropecuária (3); aprovação - Requerimento da
Comissão Especial para. no Prazo de 60 Dias. Proceder a Estudos sobre a
Atuação das Rádios Comunitárias no Estado de Minas Gerais: aprovação -
Questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião - 2° Fase: Chamada
de recomposição de "quorum"; existência de número regimental para
discussão - Discussão e votação de Proposições: Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.392/97-, encerramento da discussão - Discussão, em 21
turno, do Projeto de Lei n° 1.550197: apresentação das Emendas n°s 1 a 3;
encerramento da discussão - Discussão. em 2° turno. do Projeto de Lei n°
1.572197: encerramento da discussão - Chamada para verificação de
quorum"; inexistência de "quorum" para votação; suspensão e reabertura
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dos trabalhos: chamada para verificação do número regimental: existência
de"quorum" para votação dos projetos - Questões de ordem - Votação, em
1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.547/97; aprovação na forma do Substitutivo
n° 2; prejudicialidade do Substitutivo n o i - Votação, em 20 turno, do Projeto
de Lei n° 1.548/97; discursos dos Deputados Gilmar Machado e Anderson
Adauto; votação do projeto, salvo emendas: aprovação na forma do vencido
em 1 0 turno; leitura da Emenda n° 1; votação da Emenda n° 1: aprovação;
leitura da Emenda n° 2; questão de ordem: suspensão e reabertura da
reunião; Requerimento do Deputado Anderson Adauto; deferimento;
declaração de voto - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n°
1.502197; discursos dos Deputados Gilmar Machado, Anderson Adauto,
Mauro Lobo, Alencar da Silveira Júnior, Ermano Batista e José Militão;
chamada de votação secreta; aprovação - Votação, em 2 0 turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n° 50197; questão de ordem; discurso do
Deputado Alencar da Silveira Júnior; votação do Substitutivo n° 1, salvo
emenda: aprovação; prorrogação da reunião: questões de ordem: suspensão
e reabertura da reunião; votação da Emenda n° 1: aprovação; declarações
de voto - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1425197; Requerimento
do Deputado Ajalmar Silva: deferimento: discursos dos Deputados Raul Lima
Neto, lbrahim Jacob, Marcos Helênio, Geraldo Rezende, Anderson Adauto e
Marcos Régis: Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior;
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação das Emendas nos
1 a 17, da Subemenda n° 1 à Emenda n 0 18 e das Emendas n

o
s 32 e 34;

aprovação; votação das Emendas n
o
s 20. 21, 23, 26 a 29, 31, 32 e 36;

rejeição; votação da Emenda n° 3; rejeição; votação da Emenda n° 4;
rejeição: votação da Emenda n° 33; questão de ordem; leitura da Emenda n°
33; rejeição; votação da Emenda n° 35: rejeição; declarações de voto -
Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.392197-1 aprovação na forma do
vencido em 1 0 turno - Votação, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 1.550197;
requerimento do Deputado Anderson Adauto; deferimento; discursos dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Anderson Adauto; aprovação na forma
do vencido em 1 0 turno; declaração de voto - Votação, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 1.572197; aprovação - Discussão e Votação de Pareceres
de Redação Final: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos
1.321, 1.237 e 1.150197. 888196, 1.089, 1.223, 1.243, 1.499, 1.548, 1.392 e
1.572197; do Projeto de Resolução n° 1.502/97 e da Proposta de Emenda à
Constituição n° 50197; aprovação - 33 Parte: Leitura de Comunicações -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Mana Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ambrósio Pinto - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto
- Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dirnas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim
Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Maun Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péncles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires
- Wilson Trôpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14h14min. a lista de

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

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Ivo José. 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Maria Olívia. 51Secretária. nas funções de 1°-Secretário, lê
a seguinte correspondência:	 --

OFICIOS
N° 25197, do Desembargador Lúcio Urbano, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado, solicitando a esta Casa licença para processar
criminalmente o Deputado Durval Ángelo. (- A Comissão de Justiça.)

Do Sr. Luiz Henrique Pereira da Fonseca, Embaixador do Brasil em El
Salvador, acusando o recebimento do Ofício n° 2.64919715GM, que
encaminha comunicação do Deputado Alberto Pinto Coelho.

Do Sr. Eduardo Luiz Barros Barbosa, Secretário do Trabalho,
encaminhando informações sobre os critérios estabelecidos por essa



Secretaria para cadastramento de entidades declaradas de utilidade pública.
(- À Comissão de Justiça.)

Do Sr. José Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal de Justiça Militar (2),
encaminhando informações sobre a Justiça Militar e solicitando a rejeição da
Proposta de Emenda à Constituição n° 45197. (- Anexem-se à Proposta de
Emenda à Constituição n° 45.)

Do Sr. Geraldo Jabur, Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia,
encaminhando requerimento da Comissão de Direitos Humanos, Ação Social
e Defesa da Consumidor, o qual solicita a rejeição do Projeto de Lei n°
1 .394197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1 .394/97.)

Do Sr. Aluizio Fantini Valéno, Presidente da RURALMINAS, encaminhando
coleção de fotos sobre a dragagem e a retificação de cursos de água e redes
pluviais, bem como relatório das atividades dessa Fundação no ano de 1997.

Do Sr. Carlos Henrique Fieming Ceccon, Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, encaminhando cópia do parecer exarado pela Assessoria Especial
dessa Procuradoria, concernente à CPI do Sistema Penitenciário. (- À CPI do
Sistema Penitenciário.)

Do Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário de Recursos Hídricos,
agradecendo o envio da cópia do requerimento do Deputado Roberto Amaral
em que solicita seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações
pelo lançamento do Movimento de Cidadania pelas Águas.

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do
Estado, encaminhando quadro relativo a atendimento de demandas das
audiências públicas.

Da Sra. Cláudia Spranger. Promotora de Justiça, da jga Promotoria de
Justiça - Execuções Criminais, informando, em resposta a pedido feito pela
Comissão de Direitos Humanos, que, segundo a Assistência Jurídica do
Departamento de Investigações, seis sentenciados já foram transferidos para
suas respectivas comarcas, e resta apenas um, Marco Antônio da Silva, a
ser transferido para a Comarca de Medina. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

Do Sr. Geraldo César Pereira Rodrigues. Diretor da Superintendência
Central de Pessoal, da Secretaria de Administração, encaminhando, em
resposta a pedido feito pela Comissão de Justiça (pronunciamento daquele
órgão sobre a existência de servidores estaduais beneficiados com o Fundo
Especial de Auxílio, instituído pela Lei n° 552, de 22/12/49), as seguintes
informações: 995 pessoas recebem o mencionado benefício; com relação ao
Projeto de Lei n° 1.128/97, o sistema brasileiro de previdência está sendo
objeto de reforma no Congresso; e que a pensão da Lei n° 552 é
excepcional, paga totalmente pelos cofres do Estado. (- A Comissão de
Justiça.)
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2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.587197

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Capelinha, com sede no Município de Capelinha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Capelinha, com sede no Município de
Capelinha.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de	de 1997.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de

Capelinha é uma sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial
e educacional, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, que tem por
objetivos a assistência social-beneficente, a educação e a habilitação do
excepcional, bem como a promoção de atividades de lazer, visando ao seu
bem-estar e à sua integração social. A entidade também procura
desenvolver a cultura especializada e promove o treinamento de pessoal
destinado a trabalhar no campo da educação para o excepcional. além de
pleitear junto aos poderes públicos competentes medidas normativas e
administrativas, visando aos interesses do excepcional.

Dentro desse espírito, evidencia-se seu caráter de utilidade pública,
objetivamente demonstrado pela documentação anexa. Em consonância
com a alta finalidade proposta por este projeto de lei, espera-se a sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.588/97
Declara de utilidade pública o CESAC - Centro Social de Assistência

Comunitária, com sede no Município de lbirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o CESAC - Centro Social de

Assistência Comunitária, com sede no Município de lbinté.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Regovam-se as disposições em contrário.
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Saia das Reuniões, 16 de dezembro de 1997.
Dinis Pinheiro
Justificação: O CESAC - Centro Social de Assistência Comunitária está em

funcionamento há mais de dois anos, com suas atividades voltadas para o
suprimento de carências da comunidade, e seus dirigentes são pessoas
idôneas, que nada percebem pelo exercício dos cargos que ocupam.

Estão, pois, preenchidos todos os requisitos para a declaração pleiteada.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

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

PROJETO DE LEI N° 1.589/97
Declara de utilidade pública a entidade Liga Brasileira de Radioamadores,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Liga Brasileira de

Radioamadores, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 311 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,	de novembro de 1997.
Elbe Brandão
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103,
inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.590197
Proíbe o uso e a comercialização dos agrotóxicos à base das substâncias

que discrimina e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam proibidos a produção, o uso e a comercialização de

agrotóxicos no território do Estado de Minas Gerais que contenham algumas
das seguintes substâncias: tnadmenol, triazol, disulfoton, picloram,
endosulfam. paration metílico.

Art. 2° - O uso e a comercialização dos agrotóxicos que não se enquadrem
no art. 1 0 desta lei somente serão permitidos se prescritos por engenheiro
agrônomo ou engenheiro florestal, devendo as receitas permanecer
arquivadas por, no mínimo, 2 (dois) anos.

Au. 30 - O empregador contratante e os profissionais manipuladores e
aplicadores de agrotóxicos serão co-responsáveis pela ocorrência de
intoxicação humana ou animal e pela contaminação do meio ambiente
decorrentes de seu uso.
A. 40 - Ficam os órgãos públicos estaduais proibidos de realizar contratos

e convênios de qualquer espécie com empresas que produzam e
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comercializem os produtos previstos no art. 1 0 desta lei.

Art. 50 - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.

Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 1997.
Durval Ângelo
Justificação: Infelizmente, o Brasil é o 30 maior consumidor de agrotóxicos

no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e a França. A utilização
de uma série de produtos que têm como princípios ativos os descritos nesta
lei vem causando a morte de milhares de trabalhadores em nosso País. Em
algumas áreas do nosso Estado, já há vários casos de mortes causadas pelo
uso de produtos que contêm essas substâncias. Produtos como Baysiston,
Altomix, Sotvirex GR 100 e GR 50, Folidol 600, Thiodan e outros são
utilizados de forma indiscriminada, causando danos aos agricultores e aos
consumidores.

Já em alguns de nossos municípios tem havido iniciativas dos Legislativos
para que se proíba o emprego e a comercialização de agrotóxicos, o que, em
nosso entender, deve ser estendido a todo o Estado, motivo pelo qual
tomamos esta iniciativa e esperamos contar com o apoio dos pares desta
Casa à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.591197
Declara de utilidade pública a Associação Local de Promoção Humana e

Assistencial - ALPHA -, com sede no Município de Jequitibá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Local de

Promoção Humana e Assistencial - ALPHA -, com sede no Município de
Jeq u itibá.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 1997.
Arnaldo Penna
Justificação: Fundada em 1114182, a Associação Local de Promoção

Humana e Assistencial - ALPHA -, com sede no Município de Jequitibá,
dedica-se à proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da
velhice, bem como à divulgação da cultura e do esporte, atendendo à
comunidade na qual se encontra instituída. Merece, por sua atuação, o título
declaratório de sua utilidade pública.
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Anexo, encaminhamos a documentação necessária.
Aguardamos, assim, a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

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

PROJETO DE LEI N2 1.592197
Cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica criado o Conselho Estadual de Saneamento Básico - CESB -,

órgão deliberativo e colegiado, de nível estratégico superior, do Sistema
Estadual de Saneamento Básico, conforme determina o art. 192 da
Constituição Estadual e o art. 14 da Lei n° 11.720, de 29112194.

Parágrafo único - Deverão incluir-se entre as competências do Conselho
Estadual de Saneamento Básico:

- aprovar a proposta de projeto de lei que dispõe sobre o Plano
Quadrienal de Saneamento Básico, a ser apresentado pelo Poder Executivo
à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, até o dia 30 de junho
do primeiro ano de mandato do Governador do Estado:

II - apreciar e publicar, até 30 de abril de cada ano, relatório anual sobre a
situação de salubridade ambiental no Estado de Minas Gerais:

III - supervisionar, acompanhar e avaliar a execução do Plano Estadual de
Saneamento Básico aprovado:

IV - apreciar e aprovar a proposta de orçamento anual do setor público
estadual na área de saneamento básico;

V - decidir sobre a alocação de recursos financeiros para os órgãos
estaduais e municipais, bem como fiscalizar sua aplicação;

VI - implementar e manter um programa de avaliação de custos, de forma
a gerar indicadores:

VII - coordenar a integração com as demais áreas da administração
estadual, sobretudo as de saúde, meio ambiente, recursos hídricos,
desenvolvimento urbano e habitação;

VIII - fomentar, em sua área de atuação, a formação de recursos humanos,
o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica:

IX - estimular a institucionalização de programas de educação em saúde,
com ênfase em saneamento básico, nos vários níveis de ensino, inclusive
nos meios de comunicação de massa;

X - propiciar, por todos os meios ao seu alcance, o acesso da população a
informações sobre saneamento.

Art. 2 - Será assegurada a representação pantána entre a sociedade civil
organizada e representantes do poder público no Conselho Estadual de
Saneamento Básico.
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§ 12 - Representam a sociedade civil organizada:
- 1 (um) cientista de notório saber;

- 4 (quatro) representantes das associações microrregionais de
municípios;

III - 1 (um) representante da Associação dos Serviços Municipais de Água
e Esgoto - ASSEMAE -;

IV - 1 (um) representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
Ambiental - ABES -;

V - 1 (um) representante sindical da área da saúde;
VI - 1 (um) representante da Associação Brasileira de Água Subterrânea -

ABAS -:
VII - 1 (um) representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos -

ABRH -;
VIII - 1 (um) representante da Associação dos Conselhos Municipais de

Defesa do Meio Ambiente - ACODE -;
IX - 1 (um) representante da Associação das Companhias Estaduais de

Saneamento Básico - AESB -;
X - 1 (um) representante da Associação Mineira de Defesa do Ambiente -

AMDA -;
XI - 1 (um) representante da Associação Mineira dos Municípios - AMM -;
XII - 1 (um) representante da Associação Nacional de Secretários

Municipais de Meio Ambiente - ANNAMA -;
XIII - 1 (um) representante da Associação dos Vereadores de Minas Gerais

-AVMG -;
XIV- 1 (um) representante da Federação das Associações de Moradores

em Bairros. Vilas e Favelas de Belo Horizonte - FAMOB -;
XV- 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de

Purificação e Distribuição de Agua e em Esgotos - SINDAGUA -;
XVI - 1 (um) representante do Programa Estadual de Orientação e

Proteção do Consumidor - PROCON -:
XVII - 1 (um) representante das centrais sindicais: e
XVIII - 1 (um) representante da Associação das Donas de Casa.
§ 20 - Representam o poder público:

- 1 (um) representante da Assembléia Legislativa:
II - 1 (um) representante da Caixa Econômica Federal;
III - 1 (um) representante da Fundação Nacional de Saúde:
IV - 1 (um) representante do Ministério Público:
V - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Agricultura. Pecuária

e Abastecimento e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de
Minas Gerais - EMATER -;

VI - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
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e da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -;

VII - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
VIII - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Habitação;
IX - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas;
X - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -;

XI - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral;

XII - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Educação;
XIII - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Saúde;
XIV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
XV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais;
XVI - 1 (um) representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

-BDMG -;
XVII - 1 (um) representante da Universidade Federal de Minas Gerais e do

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - DESA -;
XVIII - 1 (um) representante da Universidade Estadual de Minas Gerais -

UEMG -:
XIX - 1 (um) representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais

- COPASA-MG -;
XX - 1 (um) representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM

XXI - 1 (um) representante da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
§ 30 - Cada membro do Conselho Estadual de Saneamento Básico terá 1

(um) suplente, que o substituirá em caso de impedimento.
§ 4 - O Conselho Estadual de Saneamento Básico será presidido pelo

titular da Secretaria de Estado a que estarão subordinadas as ações de
saneamento básico.

$$$
§ 59 - O Secretário Adjunto da Pasta referida no parágrafo anterior será o

substituto do Presidente, nos seus impedimentos.
Art. 39 - O Conselho Estadual de Saneamento Básico contará com uma

Secretaria Executiva responsável pelas ações de cunho operacional
demandadas pelo Conselho e pelo municiamento das informações
necessárias às suas deliberações.

Parágrafo único - O Governo do Estado assegurará recursos suficientes
para garantir a estrutura física e de pessoal demandada para a implantação
e o funcionamento da Secretária Executiva e do CESB.
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Art. 49 - O regulamento do Conselho Estadual de Saneamento Básico
disporá sobre a formação de câmaras especializadas, sobre a estrutura
administrativa de sua Secretaria Executiva, sobre a dinâmica das reuniões
plenárias. além de outras questões de caráter específico.

Art. 59 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A importância das ações de saneamento na melhoria da

qualidade de vida da população, associada intrinsecamente ao direito à
cidadania, definido nas Constituições Federal e Estadual, bem como as
interfaces dessas ações com a saúde pública, o meio ambiente e o
desenvolvimento urbano e rural são, hoje, ponto determinante de discussão
e reivindicação de todos os segmentos da sociedade.

A atual limitação de recursos para investimentos em saneamento, em parte
motivada pela difícil situação econômica do País, mas, certamente, também,
pela falta de prioridade e apoio político, representa enorme restrição ao
desenvolvimento do setor. Tal situação vem contribuindo para o
agravamento do preocupante quadro de doenças provocadas pela ausência
de saneamento básico, o que evidencia a falta de uma política que
estabeleça critérios e princípios, além de propiciar o efetivo controle social.

Hoje são, aproximadamente. 2 milhões de habitantes sem abastecimento
de água em nosso Estado. Note-se que a existência de abastecimento de
água nem sempre significa oferecimento à população de agua em
quantidade suficiente e com qualidade satisfatória. O esgotamento sanitário,
hoje, é sinônimo, quase apenas, de coleta dos efluentes, dado o inexpressivo
volume de esgotos sanitários submetidos a tratamento; mesmo assim,
calcula-se que 6 milhões de pessoas não possuem coleta de esgoto.

No campo da limpeza pública, estima-se que, em mais de 113 das sedes
municipais, os serviços de coleta atendem a menos de 50% da população.
Quanto à destinação final, pesquisas apontam menos de 6% dos municípios
com formas adequadas de disposição final dos residuos, em aterros ou por
meio de compostagem.

Na área de drenagem urbana, as cidades mineiras apresentam carência
generalizada e premente. E freqüente a ocupação de terras marginais a
cursos d'água por populações carentes, expostas, desse modo, ao contato
com águas poluídas por esgotos e outros tipos de contaminação. Em muitas
localidades, ocorrem periodicamente enchentes, o que vem agravar a
situação. ao atingir áreas das imediações.

Na área de controle de vetores, assumida de forma restrita pelo poder
público, verifica-se que a população permanece vulnerável a enfermidades
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transmitidas por roedores, moluscos e artrópodes.

Considerando tais questões e a grande abrangéncia das ações de
saneamento necessárias em Minas Gerais, é consenso que uma nova forma
de gestão e um novo arranjo institucional deverão ser implementados,
abrangendo, especificamente, as ações de abastecimento de água em
quantidade suficiente e qualidade compatível, definida pelo Ministério da
Saúde; ações de coleta e disposição adequada de resíduos líquidos e
sólidos, notadamente os de caráter doméstico: drenagem urbana; e controle
de vetores e reservatório de doenças transmissíveis.

Em Minas Gerais, a fragilidade da política de desenvolvimento regional, no
tocante à "intersetorial idade" demandada entre as políticas de planejamento,
saúde, saneamento, educação, habitação, uso do solo, recursos hídricos e
meio ambiente, tem dificultado a implementação de ações efetivas que
resultem em melhorias para a comunidade. Preocupação já extemada na
Constituição Estadual de 1989, no art. 192 e parágrafos, que obriga a
formulação de uma política e de planos plurianuais de saneamento básico,
prescrevendo a institucionalização de um setor que só existe, até hoje, em
escassas ações, dispersas em órgãos públicos de diferentes instâncias.

Essas questões sensibilizaram a Assembléia Legislativa, que promoveu, no
período de 15 a 1716192, o Seminário Legislativo Saneamento Ë Básico, que
mobilizou 36 entidades de representação profissional e patronal. públicas e
não govemamentais, órgãos públicos e privados de pesquisa, planejamento
e gestão de saneamento básico, nos níveis municipal, estadual e federal,
com 672 participantes, dos quais 482 inscrições institucionais e 190
individuais, que, em plenárias específicas, discutiram alternativas de gestão,
institucionalização do setor e relação de saneamento com as interfaces de
saúde, ambiente e cidadania. Foram votadas as principais diretrizes para a
formulação das bases de uma política de saneamento para o Estado de
Minas Gerais.

O aprofundamento das discussões após o seminário resultou na
promulgação da Lei n° 11.719, de 29112194, que dispõe sobre o Fundo
Estadual de Saneamento Básico, regulamentada em 2315195, e da Lei n°
11.720. de 29/12194, que estabelece a Política Estadual de Saneamento
Básico, ainda não regulamentada.

Neste momento, é importante que regulamentemos o art. 192 da
Constituição Estadual, criando, por meio de lei, o Conselho Estadual de
Saneamento Básico, um dos pilares da Política Estadual de Saneamento
Básico, que permitirá o efetivo controle social sobre esta política.

Da época em que foi realizado o seminário até a presente data, houve o
agravamento da crise, com o recrudescimento de doenças evitáveis por
ações de saneamento, como a dengue, a leishmaniose e a esquistossomose.
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Também houve o aumento do passivo ambiental, notadamente pelos
lançamentos de esgotos sanitários e pelos "lixões" a céu aberto.

A Assembléia Legislativa precisa resgatar as decisões do seminário,
retomando e propondo a regulamentação de política estadual de saneamento
definida no art. 192 da Constituição Estadual, alicerçada no Sistema
Estadual de Saneamento Básico, com seu Conselho Estadual de
Saneamento Básico - CESB -. tendo como instrumentos o Plano Estadual de
Saneamento Básico - CESB - e o Fundo Estadual de Saneamento Básico -
FESB -, criados pelas Leis n°s 11.719 e 11.720.

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

PROJETO DE LEI N° 1.593197
Cassa o título de entidade de utilidade pública da Federação Municipal das

Associações Comunitárias de Januána - FACOMJAN -, com sede no
Município de Januária.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica cassado o título de utilidade pública da Federação Municipal

das Associações Comunitárias de Januána - FACOMJAN -, com sede no
Município de Januána.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,	de novembro de 1997.
Cleuber Carneiro
Justificação: Falar dos horrores da FACOMJAN é perder tempo, pois

Januána os conhece em todas as suas facetas. Creches roubadas na
assistência a crianças famintas (ver os inquéritos da Secretaria do Trabalho,
do Servas, PMA, etc.), festival de cheques sem fundos e calotes de toda
natureza (ver ações na justiça e na policia). Corrupção e malversação de
toda ordem (ver sindicância feita por Delegado Especial a mando do
Governador do Estado), padaria, restaurante e ambulância dilapidados e
destruidos; e, como se não bastasse, doação do caminhão-consultório,
destinado à promoção da saúde em Januária, para a realização de
campanha política em Maria da Cruz.

O "JAN" do final do nome FACOMJAN refere-se a Januána. Federação das
Associações Comunitárias de ,Januána: roubaram até o próprio nome e a
própria identidade do município.

Diante do exposto, fica claro e evidente que a referida entidade não
merece respeito, não sendo lícito ter o reconhecimento de utilidade pública
estadual, uma vez que, pelos mesmos motivos, já teve a declaração de sua
utilidade pública municipal cassada.

Esperamos que esta medida moralizadora seja aprovada evitando-se,
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assim, que a irresponsabilidade continue campeando e que pessoas
inescrupulosas continuem a se locupletar das verbas públicas.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.453197, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a
que a Escola Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes, situada no
Município de Juiz de Fora, continue exercendo suas atividades. (- A
Comissão de Educação.)

N° 2.454/97, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Porteinnha pela
passagem do 590 aniversário de sua emancipação político-administrativa. (-
A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.455197, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas a que se conceda o título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Maestro Fernando Moreira GaDo. (-
À Comissão de Educação.)

N° 2.456197, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a
que se cumpra o convênio firmado entre essa Pasta e o Município de Monte
Alegre de Minas para a entrega de um trator aos produtores rurais desse
município.

N° 2.457197, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
solicitando seja formulado apelo ao Superintendente Regional do Banco do
Brasil com vistas a que se dilate o prazo de pagamento da dívida da
Cooperativa Agrícola do Triângulo Ltda. - CATRIL - com a CREDIMAM de
forma a evitar a execução judicial. (- Distribuídos à Comissão de Política
Agropecuária.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Alberto Pinto Coelho e outros, Paulo Schettino e outros, Durval Angelo e
outros, Adelmo Carneiro Leão e outros, da Comissão de Política
Agropecuária (3) e da Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias.
Proceder a Estudos sobre a Atuação das Rádios Comunitárias no Estado de
Minas Gerais.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Defesa do Consumidor e de Assuntos Municipais e dos Deputados Maria
Olivia (2), Dímas Rodrigues, Wanderley Ávila e Aílton Vilela.

Oradores Inscritos
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.
• Deputado Roberto Amaral* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, distinto público, representantes da imprensa, povo mineiro: o ano
de 1997. no Brasil, foi marcado pela consolidação do plano de estabilidade
econômica, que manteve os índices inflacionários em níveis reduzidos, e
pelas discussões, na sociedade e no Congresso, das propostas referentes à
reforma constitucional, que ainda não ocorreu em sua plenitude.

Mesmo em ritmo lento, em decorrência dos pontos polêmicos e do natural
jogo de forças a que estãosubmetidas, as mudanças até agora efetivadas em
nossa Carta Magna não deixam de representar um avanço considerável. São
imprescindíveis à modernização do Estado brasileiro, incluindo-se as
estruturas em que se articulam a economia, a política e as relações sociais.
Portanto, podemos afirmar que, apesar dos percalços como a crise
conjuntural do desemprego e da recente turbulência que sacudiu o mercado
financeiro, tivemos um ano positivo, do ponto de vista dos ajustes que o
futuro próximo de nós exige.

Tanto a carência de postos de trabalho quanto os períodos de instabilidade
provocados pela movimentação dos capitais ditos voláteis, ou especulativos.
fazem parte de um contexto global do qual nenhuma nação pode mais se
isolar. E o Brasil vem se preparando para enfrentá-lo de maneira madura,
sem concessões que comprometam sua autonomia.

Passando do âmbito nacional e internacional para o do nosso Estado,
podemos dizer também, sem receio de errar, que 1997 foi um ano profícuo,
por tudo o que se fez em prol do desenvolvimento e pelos resultados de
políticas acertadas no campo do planejamento. Citemos como exemplo a
decisão de vários grupos de grande porte de instalar em nosso território seus
projetos industriais, dinamizando nossa economia mediante a geração de
impostos, empregos e atividades de apoio, num efeito multiplicador de
amplo alcance. Os investimentos realizados, é importante que se diga, não
vieram parar aqui por acaso. Decorrem das boas condições apresentadas
pelo Estado em diversos aspectos, destacando-se a infra-estrutura de
serviços, transporte e energia, a qualidade da mão-de-obra. o mercado de
consumo, a segurança e - por que não dizer? - a hospitalidade do povo
mineiro, no eficiente programa de incentivo do nosso Estado.

Minas plantou a semente do progresso e agora está colhendo seus frutos.
Agir hoje pensando no amanhã, trabalhar no presente tendo em vista os
benefícios que virão - essa é a filosofia que norteia as ações do Governo
Eduardo Azeredo. Essa maneira conseqüente de administrar pode ser
identificada, com nitidez. nos instrumentos de planejamento. principalmente
no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - . que estabelece
objetivos e metas em curto, médio e longo prazos e busca o crescimento de



996
todas as regiões e setores da vida mineira, de forma conjunta e gradativa.
Como resultado do modelo de planejamento do Estado e dos projetos
estruturados do PMDI, podemos destacar vários programas iniciados em
1997.

Primeiramente, é preciso reconhecer o valor e a oportunidade da
modernização e reforma do Estado - incluídos o processo de privatizações, a
racionalização administrativa e a adoção de critérios rigorosos para colocar
Minas em destaque. E Minas é o 20 PIB do País.

Setonalmente, destacam-se as ações na área da educação, como a
melhoria do ensino no meio rural. No campo da ciência e tecnologia, o
aproveitamento do potencial do Estado na produção agrícola. Na saúde, os
programas que se referem ao atendimento à família. Na área da agricultura,
com vistas ao seu desenvolvimento e à correção de desigualdades regionais,
despontam os projetos de irrigação, as microbarragens, a fruticultura, em
andamento no Norte. Noroeste e vale do Jequitinhonha, e o programa do
PRONAF - recursos do Governo Federal. Quanto ao programa de
microbar-ragens, registro que a COPASA já construiu cerca de 70 delas,
principalmente no vale do Jequitinhonha, sendo que recentemente, em
companhia dos colegas componentes da Comissão de Fiscalização
Financeira, visitamos diversas delas.

Na semana passada, foi lançado o programa Minas Joga Limpo; o
Governador Azeredo entregou a 174 municípios com menos de 20 mil
habitantes os projetos executivos de suas usinas de reciclagem de lixo,
objetivando melhorar a qualidade de vida da população.

Outro projeto de Lei aprovado pela Assembléia Legislativa e de profunda
repercussão favorável junto às microempresas e às de pequeno e médio
porte é o Programa Microgerais, que assegura a elas tratamento diferenciado
e simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de
desenvolvimento empresarial. Esse programa será assinado hoje, às 15
horas, no Palácio.

Projeto de extrema importância, também aprovado nesta legislatura, foi o
denominado crédito popular. que, com recursos já disponíveis no BDMG, vai
atender a famílias de baixa renda, com juros subsidiados.

No setor de transportes, destacam-se a continuação da duplicação das
Rodovias Femão Dias e Belo Horizonte-Sete Lagoas; o projeto, também
ferroviário, do trecho Unaí-Pirapora; e, em nossa região, a continuação da
estrada Jaiba-Matias Cardoso, a conclusão do anel rodoviário em Montes
Claros e da estrada Januária-ltacarambi e, com certeza, o início da estrada
da produção.

Em tempo de balanço e retrospectiva, é com grande satisfação que vamos
falar, também, sobre a atuação da Assembléia Legislativa no decorrer deste
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ano. Em primeiro lugar, devemos ressaltar que a contribuição desta Casa
para o desenvolvimento do Estado - pela função legislativa propriamente
dita, pela discussão dos assuntos de interesse público, pelo trabalho
sistemático das comissões e diversas outras formas de atendimento às
necessidades da população - deve-se ao desempenho dos membros deste
Poder. E natural que entre nós ocorram divergências - em virtude de
formação, posições políticas e ideológicas, compromissos com os segmentos
da sociedade pelos quais temos que responder -, mas é exatamente no
embate das idéias, no confronto de opiniões e na diversidade de
experiências que se fundamenta o exercício democrático, com o qual todos
nós comungamos.

Esse é, em essência, o espírito que orienta a atuação do Legislativo
mineiro, que se tem voltado, de forma inequívoca, para a consolidação de
tais princípios e para o estimulo à prática da cidadania. Nessa linha, tem
buscado aproximar-se cada vez mais da comunidade, estabelecendo com
ela diversas formas de diálogo e parceria.

Vários trabalhos foram aqui desenvolvidos: as audiências públicas
regionais, iniciativa inovadora de democratização do orçamento: o Projeto
Nova Gestão Pública Regionalizada, através do qual o Legislativo
estabelece intercâmbio de cooperação técnica com as Prefeituras, Câmaras
de Vereadores e associações microrregionais de municípios.

Tivemos várias ações inovadoras, mas quero destacar a instituição da
Frente Parlamentar Cooperativista Estadual - FRENCOP -, que se reveste
de grande importância para o desenvolvimento de Minas, em vista do papel
que o cooperativismo está assumindo na economia contemporânea.

Vemos, portanto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, que muito se fez, no
Palácio da Inconfidência e no Palácio da Liberdade, pelo aperfeiçoamento
das funções legislativas, pela aproximação com a sociedade e pela
consolidação dos princípios democráticos e do desenvolvimento do nosso
Estado.

Gostaríamos de agradecer aos caros companheiros Deputados e
Deputadas. à Mesa, em que depositamos toda a confiança. e aos servidores
da Casa, na certeza de que continuaremos fazendo o que estiver ao nosso
alcance pelo engrandecimento deste Poder e pelo desenvolvimento do
Estado. É esta a mensagem que queríamos transmitir aos Srs. e às Sras.
Deputadas, extensivamente aos representantes da imprensa e à população
mineira, desejando a todos um Natal muito feliz e um ano novo pleno de
realizações e muita prosperidade. Quero encerrar saudando as pessoas
presentes, que estão verdadeiramente defendendo seus interesses, Os
Deputados já deram sua demonstração para estes que estão aqui, conosco,
defendendo seus interesses. Nossas saudações aos representantes.
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* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,

Srs. Deputados, jornalistas, meus senhores e minhas senhoras,
primeiramente gostaria de desejar a todos os funcionários desta Casa, a
meus colegas Deputados, a toda nossa Belo Horizonte, que amo e onde
moro há 30 anos, ao povo mineiro, um feliz Natal. Que neste Natal a luz
fulgurante do sol nascente das alturas, daquela estrela que brilhou e
conduziu três reis magos ao encontro do filho de Deus, do Verbo encarnado,
do Rei dos reis, que, após iluminar-lhes o coração, fê-los voltar por outro
caminho. Não mais o caminho de Herodes, não mais agora o caminho do
mal, da corrupção, do pecado, o caminho dos interesses, mas pelo caminho
de Deus. Um caminho oculto aos olhos dos homens mas um caminho que
conduz à paz, à alegria eterna. Que seja essa a bênção para toda a
população do Estado de Minas Gerais, porque essa é bênção de Deus para
nós, conforme está escrito em Mateus, capítulo II. Feliz Natal! Feliz
nascimento de Jesus Cristo'

O que me faz, em segundo lugar, ocupar esta tribuna, é o desejo de
extemar aos meus companheiros o motivo pelo qual tenho procurado falar
em todas as oportunidades que me são concedidas pelo Regimento Interno e
pela paciência dos companheiros. Existem agora dois projetos de vulto: o de
Sua Excelência, o Governador do Estado, ao qual faço reparos: portanto, do
Executivo do Estado de Minas Gerais, de sua equipe, que ameaça
totalmente a liberdade do povo de Minas Gerais, e explico o porquê.
Tiradentes deu um grito, porque queria a libertação do povo dessa imposição
de impostos. São impostos que são impostos todas as vezes que há uma
crise em nosso País. Parece que já é uma herança da República brasileira,
mas draconiana e, simbolicamante, digo eu, de Drácula mesmo. Não fiz
parte de nenhum dos acordos, pois não me quiseram, embora eu desejasse
participar. Como era um acordo de Lideres, pediram-me que me retirasse da
sala, ontem, uma vez que se tratava de um acordo firmado entre PT e
PMDB. Eu queria participar. Entretanto, meu Líder do PDT não se
encontrava presente para me autorizar. Mas, no momento em que ali
cheguei para participar, eu disse que a minha proposta era uma só.

Todos aceitariam aprovar todos os projetos ou rejeitá-los; reprovar projeto
que impõe à população de Minas Gerais mais impostos gerados por uma
crise que criamos. Creio que a gente pode mudar. Se não mudamos de
opinião é porque não ouvimos. Os acordos são firmados, mas percebe-se no
coração de cada Deputado, percebe-se no sentimento interior daquele que
foi colocado como líder aqui dentro, porque um Deputado tem que ser,
simbolicamente, pastor. A palavra é upoimen aquele que apascenta, porque
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apascentar é alimentar o povo. Alimentar o povo com projetos, com a justiça,
com a verdade. Senhores lideres, esse rebanho de Minas Gerais não
agüenta mais. Fomos aqui colocados para defender o sentimento do povo, o
desejo do povo e o que é melhor para o povo. E isso não é melhor para o
povo. Vejam bem como é uma questão de semântica. Dizem que vai subir
apenas de 3 para 4, e sobe 33%. Que diálogo é esse? Uma pessoa que
compra um carro, como, por exemplo, um trabalhador de uma padaria, muito
amigo, comprou um Gol de R$19.000,00 no consórcio. Não vou explicar o
caso dele, mas qualquer caso hipotético, como o de uma pessoa que
comprou um carro por R$20.000.00, paga ao consórcio R$2.000.00, que é
mais ou menos o que essa pessoa ganha. Ela tem despesas e mais
despesas: escola, médicos, filhos e ainda vai pagar um IPVA de R$600,00,
que, com o nosso aumento aqui, vai para R$800.00. Os Deputados pensam
que R$200,00 não faz diferença no bolso do povo? Há gente que tem de
onde tirar. Nesse acordo, todos os Deputados - como está aí a levantar o
dedo o Deputado Anderson Adauto - começaram defendendo radicalmente
que não abriam mão dos impostos. E não vão ceder. Chegou-se a dizer que
se fizera um negócio com estradas, que a coisa era toda artificial ou teatral.
Estão enganados. Nós somos julgados. Nós somos espetáculo para o
mundo, é verdade. O político é o espetáculo para o mundo. Veja a imprensa.
Não, eu tenho convicção, senhores, de que pode haver, sim, acordo no
sentido de Minas Gerais dar um grito de independência, porque os impostos
que nos impingem agora são muito maiores do que os impostos que se
impingiam à época de Tiradentes. Naquela epoca, havia um chamado
"quinto". 20%, dai, supõe-se a frase "vá para os quintos dos infernos".
Tiradentes levantou o primeiro da Independência. A República brasileira tem
sido questionada muito porque os interesses dos empresários às vezes são
maiores, e o político esbarra nesses interesses. Hoje mesmo estamos
discutindo a aprovação ou não da Proposta de Emenda à Constituição n° 50.

Acho que essa matéria é muito importante. Esta aqui é uma Casa de luz. é
uma Casa pública. Senhores, pedi que meu Chefe de Gabinete. Prof. Wilson
Régis. ligasse agora para os Estados Unidos para elucidar -uma questão
legislativa. Ele vai ligar de novo. Quero constatar o fato para saber se, sendo
ele verossímil, poderá, de algum modo, nos socorrer.

Colocando-se, agora, sob o ponto de vista sério e filosófico, se este Poder,
que é o Poder Legislativo, ficar à mercê do Poder Executivo, no sentido de
ter a verba que lhe é de direito, temo que a forma fique deformada, porque o
Poder Executivo poderá jogar com o poder econômico. Amigos meus
pessoais, alguns também Deputados, alertaram-me: 0 senhor fez tantas
indicações de pontes, de estradas e de ambulâncias para entidades que não
as têm". Nós expomos todas as nossas indicações para quem quiser, mas
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indicamos prometendo. "Mas, Deputado, o senhor não vai perder tudo isso?"
Senhores, meus amigos, minha casa votou no Governador. Na minha
comunidade, onde eu tinha influência, as escolas votaram no Governador.
Mas se o Governador, algum dia, pensou que eu votava em seus projetos
porque ele fazia isso, durante quase quatro meses, ele me condenava a um
mau-caráter. Então, ele não poderia ser meu Governador. E se eu
condicionar a minha votação a me liberar ele ou não, também serei
considerado um mau-caráter. E posso mudar. Jesus me transforma. Ele me
transformou. O Governador vai condicionar? Isso é um perigo, meus
senhores. E preciso que questionemos bem a forma do nosso País.
Radicalmente, sou contra projetos que aumentem impostos neste País e
nesta hora. E creio que S. Exa. o Governador do Estado há de refletir e ver
que basta, que chega de impostos. Nós temos de onde tirar. Fizemos uma
emenda na Comissão para que fossem transferidos os impostos para o
cigarro. Ia para 50%, mas certo fabricante de cigarros fez um "lobby", e o
Governador deixou cair para 25% o que era 30%. Mas o povo é prejudicado.
Esta Casa, tenho consciência de que a sua grande maioria, irá se convencer
de que chega de impostos. Muito obrigado e um feliz Natal a todos os meus
amigos, a todos os meus colegas. Sinto-me cansado, mas também honrado.
Deus é testemunha de que faço parte deste Poder essencial, que é o pilar
principal da democracia, o Poder Legislativo. Muito obrigado. Sr. Presidente.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

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

passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Schettino e outros,

em que solicitam seja realizada reunião especial no Plenário desta
Assembléia Legislativa, em 12/5/98, às 20 horas, em comemoração do Dia
da Policia Civil. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno e oportunamente fixará a data.

Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho e outros, em que
solicitam seja convocada reunião especial destinada a homenagear a
empresária Maria Lúcia Clementino Nunes, proprietária da rede de
Restaurantes Dona Lucinha. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno e
oportunamente fixará a data.
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Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros, em que
solicitam a constituição de CPI para apurar a destinação dos arquivos do
DOPS. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XXV do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Durval Ângelo e outros, em que solicitam a
constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de
120 Dias, Proceder à Apuração de Denúncias de Irregularidades rio
Funcionamento dos Bingos em Minas Gerais. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XXV do art. 232 do Regimento
Interno.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Parlamentar de

Inquérito para, no Prazo de 90 Dias, Apurar a Destinação dos Arquivos do
Departamento de Ordem Política e Social - DOPS. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado João Leite: suplente - Deputado Arnaldo Penna; pelo PFL: efetivo -
Deputado Wilson Pires: suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PMDB: efetivo
- Deputado Geraldo da Costa Pereira: suplente - Deputado Paulo Pettersen;
pelo PPB: efetivo - Deputado Antônio Genaro: suplente - Deputado Glycon
Terra Pinto; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente -
Deputada Maria José Haueisen; pelo PDT: efetivo - Deputado Ivair Nogueira;
suplente - Deputado Raul Lima Neto; pelo PSD: efetivo - Deputado Iran
Barbosa; suplente - Deputado Dinis Pinheiro. Designo. A Área de Apoio às
Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Parlamentar de Inquérito para, no
Prazo de 120 Dias, Proceder à Apuração de Denúncias de Irregularidades no
Funcionamento dos Bingos em Minas Gerais. Pelo PSDB: efetivo - Deputado
José Maria Barros: suplente - Deputado Mauro Lobo: pelo PFL: efetivo -
Deputado Sebastião Navarro Vieira: suplente - Deputado Sebastião Costa;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Roberto: suplente - Deputado
Arnaldo Canarinho; pelo PPB: efetivo - Deputado Gil Pereira: suplente -
Deputado Dimas Rodrigues: pelo PT: efetivo - Deputado Durval Ângelo;
suplente - Deputado Marcos Helênio: pelo PDT: efetivo - Deputado Alencar
da Silveira Júnior; suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo PTB: efetivo -
Deputado Paulo Schettino: suplente - Deputado Ambrósio Pinto. Designo. A
Área de Apoio às Comissões.

Leitura de Comunicações
- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais -
aprovação, na 66a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.436 a
2.444/97, do Deputado Dimas Rodrigues: e de Defesa do Consumidor -
aprovação, na 181 Reunião Extraordinária, dos Requerimentos n°s 2.432197,
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do Deputado Geraldo Nascimento, e 2.445197, desta Comissão (Ciente.
Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.317197,

do Deputado Arnaldo Penna, que altera dispositivos da Lei n° 12.040, de
28/12195. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1 .549/97, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos devidos para serviços extraordinários e dá outras providências.
Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos da Comissão de Política Agropecuária (3), pleiteando sejam
encaminhados ofícios ao Presidente da Câmara dos Deputados e da
Comissão de Orçamento, solicitando-lhes o seguinte: atendimento da
dotação orçamentária de R$38.000.000.00, feita pela Superintendência
Regional do INCRA: encaminhamento de ofício ao Superintendente Regional
do Banco do Brasil, solicitando seja prorrogado o prazo de vencimento do
financiamento de securitização dos produtores rurais do Município de
Centralína: que esta Casa se manifeste ao Ministro Extraordinário da
Reforma Agrária e ao Presidente do INCRA sobre as questões levantadas
pelo ex-Procurador Regional do INCRA, Dr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso,
quando de sua participação na reunião dessa Comissão, realizada no dia
26/11197 (Oficie-se.): e da Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias,
Proceder a Estudos sobre a Atuação das Rádios Comunitárias no Estado de
Minas Gerais, solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento por
mais 30 dias (Cumpra-se.).

Questões de Ordem
O Deputado Dinis Pinheiro - Diante do atual quadro, solicito a V. Exa. o

encerramento, de plano, da reunião.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como o senhor pode ver, de plano,

que há "quorum" para a continuação dos trabalhos.
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, eu gostaria de propor a

suspensão da reunião por 10 minutos, para que as Lideranças possam
encontrar-se e debruçar-se sobre alguns assuntos constantes na pauta de
hoje.

0 Deputado Geraldo Santanna - Sr. Presidente, como V. Exa. pode
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verificar, de plano, não há "quorum" para o prosseguimento da reunião.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de
"quorum" e vai atender à solicitação do Deputado Anderson Adauto,
suspendendo a reunião por 10 minutos, para o entendimento das Lideranças.
Estão suspensos os trabalhos.

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

21 Fase
• Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1a Fase, a Presidência

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta. Solicito ao Sr. Secretário que faça a chamada para a
recomposição de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados; não há.

portanto. "quorum" para votação, mas o há para discussão da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
Discussão. em 2 11 turno. do Projeto de Lei n° 1 .392/97, da CPI do Sistema

Penitenciário, que dispõe sobre o número de Defensores Públicos no Estado.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.550197, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a COPASA-MG e dá outras providências. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.550197

EMENDA N° 1
Suprima-se o art. 10.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Os recursos do Fundo de Financiamento para Agua e Esgotos

de Minas Gerais, subconta do Fundo Estadual de Saneamento Básico,
devem ser destinados apenas ao financiamento de sistemas de saneamento
básico nos municípios de baixa renda "per capita" e dos que não são
atendidos pela COPASA-MG.

EMENDA N°2
Dá nova redação ao art. 10.
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"Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar e integralizar o

capital social da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-
MG - no valor de até 30% (trinta por cento) do total do patrimônio Fundo de
Financiamento para Agua e Esgotos de Minas Gerais - FAE-MG-, subconta
do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB.

Parágrafo único - Os 70% (setenta por cento) restantes do valor total do
patrimônio Fundo de Financiamento para Agua e Esgotos de Minas Gerais -
FAE-MG -, subconta do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB -,
permanecem com o Estado, sob a gestão do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BDMG -, e serão destinados ao financiamento de sistemas de
saneamento básico dos municípios de baixa renda "per capita" e dos que não
são atendidos pela COPASA-MG.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: A emenda em tela objetiva preservar o único mecanismo

existente para a consecução de obras de saneamento básico para atender os
muncípios de baixa renda per capita" e os que não são atendidos pela
COPASA-MG, que é o Fundo de Financiamento para Água e Esgotos de
Minas Gerais - FAE-MG -, subconta do Fundo Estadual de Saneamento
Básico - FESB.

EMENDA N°3
Acrescenta parágrafo ao art. 40.
'Art. 40 - .....................
§ .... - Qualquer acordo de acionistas a ser firmado em decorrência da

alienação das ações de que trata o 'caput' deste artigo será submetido à
apreciação da Assembléia Legislativa.".

Sala das Comissões, de dezembro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Com o objetivo de abrir o capital da COPASA-MG, por meio

da venda de ações no mercado, o Governo do Estado pretende incorporar ao
patrimônio da empresa os recursos do FESB (subconta FAE), atualmente no
valor de R$600.000.000,00.

Tal fato causou-nos preocupação, pois o grau de atratividade de uma
empresa é medido pelo valor econômico que ela é capaz de agregar. e não
pelo valor de seu patrimônio liqüido. No caso da COPASA-MG, a companhia
vale pelo que arrecada.

Assim sendo, a capitalização da entidade com os recursos do FESB pode
ser um desperdício de recursos públicos valiosos; a extinção do FESB-FAE
pouco acrescentará no sentido de aumentar o interesse do setor privado pela
COPASA-MG, uma vez que, para a iniciativa privada, a empresa vale pelo
que arrecada.
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Dessa forma, entendemos ser necessário que a Assembléia Legislativa
aprecie qualquer acordo de acionistas que for assinado entre o Estado e os
novos acionistas, com o intuito de preservar o interesse público na alienação
de mais um patrimônio que poderá ser entregue à iniciativa privada.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas ao projeto três emendas do Deputado Anderson Adauto,
as quais receberam os n os i 2 e 3.

Discussão. em 20 turno, do Projeto de Lei n° i .572/97. do Deputado
Péncles Ferreira, que altera a Lei n° 12.422, de 27/12196, que autoriza o
Poder Executivo a realizar operação de crédito com a União para o fim que
menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Esgotada a matéria em fase de discussão, a Presidência solicita
ao Sr. Secretário que proceda à chamada para verificação de 'quorum". Com
a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. Não há

"quorum" para votação.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião até que se
configure o "quorum" para votação. Estão suspensos os trabalhos.

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

determinar seja feita nova chamada para verificação de "quorum". Com a
palavra. o Sr. Secretáno, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 Deputados. Não há,

portanto, "quorum" suficiente para a votação da proposta de emenda à
Constituição, mas o há para votação dos demais projetos constantes na
pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, gostaria apenas de dizer do

profundo pesar que tenho, como parlamentar, por não termos conseguido
votar hoje essa emenda à Constituição. Ela é extremamente importante.

Apesar do que foi colocado na Constituição, no art. 162, com o
procedimento adequado, percebemos que um dos Poderes está um pouco
equivocado e não está entendendo ou compreendendo, como deveria, esse
artigo. Assim, a Casa, de forma sábia, trouxe para ser votada, através da
proposta do Deputado Dílzon Meio, essa emenda à Constituição, que
recebeu o n° 50. Entendemos que ela tinha de ser votada, porque o que
buscamos não é nenhuma ação individual para nenhum dos parlamentares
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que fazem parte desta Casa: é, exatamente, a libertação dos outros Poderes
com relação ao Executivo.

Estão criando regras claras e objetivas no que diz respeito à forma do
repasse do duodécimo, que é dos Poderes Judiciário e Legislativo e já está
definido na Constituição. No entanto, sabemos que, muitas vezes, esse
repasse de recursos é usado como moeda de troca, como acontece,
freqüentemente, com as subvenções.

Estou profundamente chocado, pois os parlamentares não entenderam
uma questão essencial: ao rei, a gente pode dar quase tudo, menos a honra.
Com a votação dessa emenda, queríamos dar liberdade total para os
Poderes Legislativo e Judiciário, no que diz respeito àquelas verbas que
estão consignadas em orçamento e deveriam ser repassadas de forma
absolutamente correta e sem os atrasos que estamos percebendo. Vou
continuar com o acordo que fizemos para repassar o IPVA para o dia 28,
mas eu não poderia continuar neste Plenário sem externar a minha
insatisfação diante do quadro a que assisti nesta tarde. Muito obrigado.

O Deputado Raul Lima Neto - Eu gostaria apenas de citar a mesma
questão referente ao art. 162, além do nosso pesar por não haverem sido
apreciados, com mais tempo, projetos como esse. Como analisei a Proposta
de Emenda à Constituição n° 50, creio que é uma das mais necessárias.

Senhores, é uma questão de compreensão do que sejam a república e a
democracia puras. Este Poder não pode, de maneira nenhuma, para que a
democracia funcione bem, estar sujeito a qualquer tipo de pressão do
Executivo, principalmente financeira. Ora, é constitucional que essa parcela,
o duodécimo, pertença aos Poderes Legislativo e Judiciário. Se o
Governador entende que deve continuar tendo controle, na verdade, o
Executivo não foi informado de que isso prejudica o bom andamento da
democracia. Esta Casa tem de ter dotação própria, porque ela, sim, é que
fiscaliza o Executivo, deve pressionar com idéias e projetos, a fim de que
realizações e obras sejam feitas para atender o povo de Minas Gerais.
Agora, fica um Poder sem dotação própria, pois a dotação está nas mãos do
Executivo, que abre e fecha a torneira de acordo com o seu próprio
interesse. Isso deforma a fôrma. Basta. Acho que Minas Gerais está de
parabéns por esta Casa, pelos Deputados que entendem que basta, pois é
preciso haver a liberdade deste Poder, que é o mais importante da República
e da democracia. Sou a favor da proposta. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1 .547/97, do
Governador do Estado, que estabelece condições para o transporte e a
comercialização, no Estado, de carne e de produto de origem animal e seus
derivados. A Comissão de Justiça conclui pela constitu cio nalidade do projeto
na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de Defesa do
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Consumidor opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
na forma do Substitutivo n o 2, da Comissão de Defesa do Consumidor. Em
votação, o Substitutivo n° 2. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1
turno, o Projeto de Lei n° 1.547/97 na forma do Substitutivo n° 2, ficando
prejudicado o Substitutivo no i. A Comissão de Defesa do Consumidor.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 1 .548/97, do Governador do
Estado, que altera a Lei n° 6.763, de 26112175, que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 10 turno.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, gostaríamos de encaminhar contrariamente ao projeto, como já o
fizemos no l turno. Entendendo que essa modificação na legislação
tributária penaliza ainda mais a população, fizemos emendas: urna, do
Deputado Marcos l-ielênio, já aprovada, melhorou a situação para alguns,
pois instituiu isenção para pessoas com baixo consumo de energia. Mas,
mesmo assim, há ainda excesso de penalização. A reforma tributária que o
Estado fez foi apenas da receita. apenas com relação aos contribuintes. Não
houve, por parte do Estado, esforço claro e preciso com relação aos demais
itens da pauta. relativos exatamente à diminuição dos seus custos, como,
por exemplo, o gasto atual com publicidade. Se o Estado reduzisse em 30%
o gasto com publicidade, não precisaria aumentar a aliquota do IPVA. Em
virtude disso e da nossa posição contrária à elevação dos impostos,
estaremos votando contrariamente a esse projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, iniciamos

o processo de obstrução aqui na Assembléia exatamente porque somos
contra todos esses projetos que redundam em aumento de aliquotas, em
aumento de impostos, em aumento de taxas. Esse Projeto de Lei n° 1.548197
traz, em seu bojo, exatamente o aumento de impostos e de alíquotas. E
exatamente por isso que nós, do PMDB, iniciamos o processo de obstrução,
para alertar a sociedade mineira sobre os maleficios desse projeto. Assim
como votamos contra ele no 1 11 turno, também no 2 0 turno votaremos contra
o Projeto de Lei n° 1.548197. em vista de o seu conteúdo instituir aumento de
impostos e de alíquotas.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A Presidência
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solicita ao Deputado Elmo Braz que proceda à leitura da Emenda n°1.

O Sr. Secretário - (- Lê:)
'EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.548197

Dê-se ao art. 100 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a que se
refere o art. 1 0 do projeto, a seguinte redação:

'Art.	....................................................................................
'Art. 100 - A receita proveniente da arrecadação da taxa judiciária

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

Sala de Reuniões, de dezembro de 1997.
Arnaldo Penna"
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n o i, sem parecer. Os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Solicito ao Deputado Elmo Braz que proceda à leitura da Emenda
n°2.

O Sr. Secretário - (- Lê:)
"EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.548197

Dá nova redação ao art. 10.
'Art. l- ....................................................................................
'Art. 107- ...................................................................................
II - por ocasião da proposição da ação.'.'.
Saia das Reuniões, 20 de dezembro de 1997.
Anderson Adauto"

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito de V. Exa. 2 minutos

para fazermos um entendimento com referência à votação, porque essas
emendas entraram agora.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5 minutos. Estão

suspensos os trabalhos.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.Vem à Mesa
requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que solicita a retirada de
tramitação das Emendas n°s 2 a 6, de sua autoria, ao Projeto de Lei n°
1.548197. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 1.548/97 na forma do vencido em 1 0 turno, com a
Emenda n° 1. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, gostaria apenas de

declarar o meu voto contrário ao Projeto de Lei n o 1.548197, que consolida a
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legislação tributária do Estado de Minas Gerais, mas consolida aumentando
a alíquota. Por isso, sou contra. Votei contra e quero deixar isso bem claro
para todos os mineiros.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n°
1 .502/97, da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Governo do Estado referentes ao exercício de 1996.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, estamos aqui para encaminhar, em nome da nossa bancada.
contrariamente às contas do Governo de 1996, em razão de três itens.
Entendemos que, no aspecto referente aos gastos com publicidade, ele se
excedeu. Só na administração direta gastou mais de R$30.000.000,00,
enquanto que, com educação infantil, gastou apenas R$22.000.000.00. O
Governo faz publicidade de que está promovendo revolução na educação,
no entanto, vemos que a publicidade é maior do que o que está realmente
acontecendo na educação. Esses dados são dos balanços que vieram. Além
disso, entendemos que a política de ciência e tecnologia foi ignorada por
este Governo. Mesmo com alteração de uma PEC, que foi apresentada pelo
Deputado Ermano Batista, mudando os percentuais para que o Governo a
cumprisse, volta o Governo a desrespeitar e a não ter uma política clara para
a ciência e a tecnologia. Vemos também que há uma diminuição da ação do
Estado, porque o Governo não cumpriu o que ficou definido nas audiências
públicas regionais. Por tudo isso estaremos aqui votando contrariamente,
principalmente em relação a esses itens. como já fiz quando da discussão do
processo. E por isso que a nossa bancada se posicionou contranamente a
essa votação. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto* - Nós, também, do PMDB, vamos

encaminhar contra a aprovação das contas de 1996 do Governador, também
pelas razões expostas pelo PT, mas, ainda, por algumas outras que temos a
acrescentar. Esses três pontos são importantes, reconhecemos, mas mais
importantes do que esses três é o desmonte que o Governador está fazendo
na máquina pública, vendendo todos os ativos do Estado. E esse excesso de
gasto com publicidade, como foi observado, mas principalmente a campanha
descarada e deslavada que o Governo do Estado está fazendo com dinheiro
público. São essas viagens todas, nas quais ele mobiliza helicóptero, todo o
corpo de segurança e todo o corpo cerimonial para ir a uma cidadezinha
entregar uma ambulância. E um absurdo, exatamente por essas questões
todas: por esse desmonte que ele está praticando e pela falta de
investimentos no interior, onde são raríssimos os municípios que conhecem
uma obra do atual Governo; e ainda por ter sido omisso em relação à política
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monetária do Governo Federal, que é do seu partido, o que ocasionou esse
endividamento tão grande do Estado de Minas. A divida do Estado
praticamente triplicou nos últimos anos. E por essas razões todas que nós,
do PMDB, também estamos encaminhando e vamos votar contra a
aprovação de contas do Governador do ano de 1996.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo.
O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, quero apenas fazer uma

referência à afirmação do Deputado Gilmar Machado no tocante à área de
ciência e tecnologia e dizer que há um equivoco. Esta Casa aprovou uma
emenda à Constituição, definindo novos índices do orçamento de recursos
destinados à FAPEMIG, e o Governo, tanto em 1995 como em 1996,
cumpriu o dispositivo legal. Posso afirmar isso porque na época eu era
Secretário de Ciência e Tecnologia. E mais ainda, até o segundo semestre
deste ano, em dois anos e meio, a FAPEMIG recebeu mais recursos do que
nos dez anos anteriores. Eu quis apenas esclarecer esse ponto, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, eu dizia aqui, há

dois dias, que foi detonado o processo sucessório no Estado. Em primeiro
lugar, quando o Deputado Gilmar Machado fala das contas de publicidade,
quero lembrar que a Prefeitura de Belo Horizonte, na gestão do PT, gastava
mais com publicidade do que o próprio Governo do Estado de Minas Gerais.

Em segundo lugar, quero lembrar ao Deputado Anderson Adauto que
estamos aprovando as contas de 1996. E todos os Deputados são
testemunhas de que o Governo do Estado de Minas Gerais não entregou
nenhuma ambulância. Se entregou, quero saber onde, porque não vi
nenhuma ambulância sendo entregue.

Voto favoravelmente às contas do Governador. Vejo que é um Governo
sério, honesto e que está tentando dar um novo rumo a Minas. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, os

argumentos apresentados pelos Deputados Anderson Adauto e Gilmar
Machado não procedem. Tripudiar sobre a honra do Governador Eduardo
Azeredo é um procedimento injusto, que nem nós, desta Casa, nem o povo
de Minas respaldamos. Trata-se de um homem sério, o Sr. Governador.
Disse o Deputado Anderson Adauto que o Estado se endividou. Ele sabe,
perfeitamente, que o Governador Eduardo Azeredo não emitiu um título
sequer. A razão do crescimento da dívida é exatamente a rolagem dessa
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divida, que veio antes dele. Também os juros altos contribuíram para
aumentá-la. Isso é patente, está no orçamento, e só não vê quem não quer.
Ele disse ainda que não houve obras neste Estado. É uma inverdade. É
prova de que ele não está andando por este Estado: que não viaja para suas
bases, porque, lá mesmo, na sua região, muitas obras estão sendo
executadas. Será que ele não anda na BR-381. na BR-259? Anda sim, mas
não vê, porque não quer, a pavimentação de uma e a duplicação da outra.
Será que ele não conhece os municípios de Minas e não vê quantas escolas
foram construídas, quantas salas a mais ofertadas, quantos leitos de
hospitais aumentados? Estou falando com testemunho de causa, porque isso
ocorre na região que represento. O Governador Eduardo Azeredo é um
Governador que não procede demagogicamente. Ele não gasta "mundos e
fundos" para entregar uma ambulância, como disse o Deputado Anderson
Adauto. Muito pelo contrário, é um homem que não faz alarde daquilo que
realiza. Podem dizer que ele é tímido, arredio, que não é um político na
essência. que seu Governo está composto de muitos tecnocratas que. às
vezes, até atrapalham o seu relacionamento com os políticos, mas dizer que
é demagogo ou que é desonesto é uma inverdade que não podemos aceitar.
Muito obrigado.

• Sr. Presidete - Com a palavra, o Deputado José Militão.
• Deputado José Militâo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no ano de 1996

- ano que se refere às contas do Sr. Governador que estamos encaminhando
- eu fazia parte da sua equipe de trabalho como Secretário de Assuntos
Municipais. Acho que a simples menção de que o Governador investiu muito
em publicidade no ano de 1996 não é verdade. Nós mesmo, quando
Secretário, reclamávamos que o Governador não dava divulgação dos seus
atos e de suas obras. Gostaria só de lembrar que no Triângulo Mineiro existe
uma grande obra do Governo Estadual. em parceria com o Governo Federal,
que é a duplicação da BR-050.

Aliás, o Governador esteve, há poucos dias, em Uberaba, para inaugurar
17km da BR-050, no trecho que vai de Uberaba ao trevo da Fosfértil. E a
obra continua. Tanto no rumo da divisa com São Paulo, quanto no rumo da
divisa de Goiás.

Gostaria de lembrar que o ano de 1996 foi exatamente o último ano da
administração Patrus Ana fias. E nunca vimos tanta publicidade na televisão
como naquele ano, que foi ano eleitoral. Ano em que a Prefeitura precisava
fazer divulgação para que pudesse vencer as eleições. Não podemos
concordar com afirmação de inverdades no Plenário, no que diz respeito às
contas do Governador. E não podemos concordar. ainda mais quando
sabemos que o Governador - temos a mais pura convicção disso - tem sido
um dos homens mais probos na administração do Estado de Minas Gerais.
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* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria à votação por

escrutínio secreto, nos termos do art. 261, inciso IX, do Regimento Interno.
Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem aprovar o
projeto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar
"não". Convido para atuarem como escrutinadores os Deputados João Leite
e Antônio Andrade. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Júlio - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Elba Brandão - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

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

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 54 Deputados: foram encontradas na uma 54

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

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados; votaram "não" 12

Deputados. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Resolução
n° 1.502197. À Comissão de Redação.

Votação. em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 50197, do
Deputado Dilzon Meio, que acrescenta ao art. 162 da Constituição do Estado
os § 1 0 e 20 . A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, creio que não temos

"quorum" privilegiado para votar essa matéria.
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O Sr. Presidente - Na última votação, constatamos a presença de 54

Deputados. Portanto, a Presidência entende que há "quorum" e vai submeter
a matéria à votação pelo processo de chamada nominal. A Presidência
informa ao Plenário que vai submeter a votação o Substitutivo n° 1,
independentemente da emenda, e a emenda será votada
independentemente de parecer. Os Deputados que desejarem aprová-la
responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-la responderão "não". Antes, a
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 201 do Regimento
Interno, o substitutivo à proposta de emenda à Constituição será aprovado se
obtiver no mínimo 48 votos favoráveis. Com a palavra, para encaminhar o
Deputado Alencar da Silveira Júnior.

&&&

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° i, salvo emenda. Com  a
palavra, o Sr.Secretáno, para proceder à chamada de votação nominal dos
Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz - lvo José - Maria Olivia -

Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Elbe Brandão - Ermano Batista - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio -
lbrahim Jacob - lrani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helénio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.

- Responderam "não" à chamada de votação nominal os seguintes
Deputados:

Francisco Ramalho - Ajalmar Silva.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados: "não". 2 Deputados. Está

aprovado o Substitutivo n° 1, salvo emenda.
Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência prorroga, de ofício, a reunião por mais 1
hora e 50 minutos.

Questões de Ordem
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O Deputado Raul Lima Neto- Sr. Presidente, votei na íntegra a Emenda no

1 à Proposta de Emenda à Constituição n° 50197, uma vez que todos nós já
entendemos que a liberdade desse Poder é condição "sine qua non" para o
bom funcionamento da democracia em nosso Estado. No entanto, não
concordo com a prorrogação para 1999 e digo porquê. Por que, se eu
votasse assim, estaria violando o princípio básico da equanimidade. Isto é,
dois pesos e duas medidas. O que é bom para os Poderes Judiciário,
Legislativo e Executivo o é a qualquer tempo. Por que durante 1999, esse
Poder vai ficar evidentemente no abrir e fechar, sem votação própria, até
inconstitucionalmente. Que o Executivo delibere se quer ou se não quer. Eu
até barganho com ele. Creio que S. Exa., o Governador, está começando a
compreender e há de entender que, pelo bom andamento da democracia e
até das propostas dele, essa emenda deve ser aprovada no seu mandato ou
na sua administração ou na do próximo Governador, que poderá ser ele, se
Deus quiser. Mas, 1999, isso pode significar uma coisa para mim e outra
para outro. Então, é necessário - e sou plenamente pela justiça - votar a
emenda, para que esse Poder seja independente já, a partir da publicação
dessa votação favorável à emenda para 1998. Porque, se não, será uma
demonstração de que o que é justo é só para eles ou só para mim, e para
eles é injusto. Não concordo com isso. Sou favorável como todos os
companheiros. Eu creio numa questão séria para 1998 já, a partir do ano que
vem.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicitaria a V.Exa. a
suspensão dos trabalhos por 10 minutos, para que possamos fazer a
discussão do entendimento do processo do seguimento da votação desta
proposta de emenda à Constituição. Pediria isso a V.Exa. porque houve um
certo mal-entendido. Para esclarecermos isso e resolvermos um problema
complexo, não há nada melhor do que um diálogo. Já estamos um pouco
tensos, mas, como temos conseguido equacionar os problemas, podemos
manter esse mesmo espírito. Por isso, faço esse apelo a V.Exa.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência atende à solicitação do Deputado Gilmar

Machado e vai suspender a reunião por 10 minutos. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Em votação, a Emenda n°

1 à Proposta de Emenda à Constituição n° 50197. Com a palavra, o Sr.
Secretário para proceder à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
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Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

lvo José - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva
- Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Júlio - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ermano Batista - Gilmar Machado -
Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - José Mana Barros - José Militão -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Rêrnolo Aloise - Ronaldo
Vasconceltos - Sebastião Costa - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

O Sr. Presidente - Votaram sim" 50 Deputados. Está aprovada a Emenda
n° i. Fica, portanto, aprovada, em 2 1 turno, a Proposta de Emenda à
Constituição n o 50 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1. A
Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fiz um

encaminhamento favorável e disse, anteriormente, que gostaria que essa
emenda fosse votada ainda hoje. Ela foi colocada em votação, e votamos
favoravelmente.

No entanto, gostaríamos que ela começasse a prevalecer a partir do
próximo ano. Acho urna pena termos que esperar um ano. 365 dias, para
colocá-la em votação, mas percebo que algumas coisas no parlamento só
avançam assim. O imponderável, que é o próximo Governador, ninguém
sabe quem será, mas acredito que seja do PMDB. Mesmo assim votamos
favoravelmente. porque acreditamos que, apesar do atraso, é melhor ter
esse avanço do que não tê-lo. E melhor tarde do que nunca os Poderes
terem as suas condições, tanto o Legislativo quanto o Judiciário, de
liberdade total para expressarem o seu posicionamento.

O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Gostaríamos apenas de extemar que não tínhamos feito nenhum tipo de
acordo, mas, para nós, realmente o que importa é que os Poderes tenham
autonomia.

A nossa Bancada nesta Casa tem colocado constantemente que faz a
defesa da independência dos Poderes. E assim que votamos, tanto que
aceitamos, até mesmo, prorrogar. O nosso candidato ao Governo no
próximo ano, Patrus Ananias, não tem medo, mas ficou claro para o povo de
Minas o reconhecimento de que este Governo não vai continuar, porque, na
sua administração, teve medo de trabalhar com essa relação: nós. do PT,
não o temos.
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Isso gostaríamos de deixar explícito para todo o povo mineiro.
O Sr. Presidente - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.425197, do

Governador do Estado, que dispõe sobre o IPVA e dá outras providências. A
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
com as Emendas n°s 1 a 18, que apresenta. Emendado em Plenário, voltou
o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação
da Subemenda n o i à Emenda n° 18 e das Emendas n°s 22 a 34; pela
prejudicialidade das Emendas n°s 19, 24, 25. 30 e 37; e pela rejeição das
Emendas n°s 20, 21, 23, 26 a 29, 31 a 33, 35 e 36. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Ajalmar Silva, em que solicita votação destacada
das Emendas n°s 3 e 4 ao Projeto de Lei n° 1.425/97. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento
Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, encaminhamos a votação no

1 0 turno do Projeto de Lei n° 1.425197, pedindo aos Srs. Deputados que
votem não". Já apresentamos inúmeras razões pelas quais somos
totalmente contrários a mais impostos em nosso País.

Mesmo que se celebrem acordos, este Deputado gostaria de receber
comunicação sobre a existência de acordos, porque nem no 1 0 turno eu fiz
acordo para votar esse projeto. Mas não obstruirei, porque acredito no bom
senso, acredito que teremos tempo para pensar e chegaremos, sem dúvida,
à conclusão de que o nosso povo não suporta mais impostos.

Quero parabenizar o Sr. Presidente por me ter concedido o tempo
regimental de 10 minutos. Isso é muito bom, porque todas as regras
parlamentares do mundo são feridas quando um Presidente dirige uma
sessão ou uma assembléia. Um Presidente não pode, em hipótese alguma.
dirigir. Ele tem que ser total e exclusivamente Presidente. Ele tem que
presidir, e quando ele preside nos termos regimentais, como V. Exa. está
fazendo agora, está de parabéns.

Sentimos muito a aprovação. Ela demonstra que, daqui -a dois anos,
haverá mais justiça e liberdade para esta Casa fiscalizar o Executivo.
Entretanto, pasmem, amigos, a equipe do Governo quis que esta Casa
continuasse na dependência de uma dotação constitucional para este Poder,
oriunda do Executivo, que passa a ter mais força do que qualquer Poder
Executivo pode ter num país genuinamente democrático. Todos sabem que
eu sou monarquista. E sou monarquista parlamentarista. Mas posso afirmar
a V. Exa., Deputado Romeu Queiroz, que o nosso Governador - talvez não
ele, porque acho que é um homem bom, mas o Presidente da República e
sua equipe - é mais absolutista do que qualquer rei. Isso porque, mesmo
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numa monarquia - e numa monarquia moderna como as da Inglaterra e do
Japão -, o poder maior, o pilar da democracia pura é o Poder Legislativo. E
este Poder não pode sofrer influência e opressão de espécie alguma de um
Poder que ele tem o dever de fiscalizar.

S. Exa. o Governador reconhece isso, mas se esforça para que essa
emenda passe e para que ele continue tendo a mão na torneira para abrir ou
fechar, para dominar um Poder que deveria estar sobre ele. Este, sim, é o
maior Poder de um sistema democrático republicano, porque pode até
cassar, se quiser, o Poder Executivo.

Fica o meu protesto, fica a minha tristeza. Entretanto, no encaminhamento
da votação desse projeto de lei, não me estenderei mais porque sinto o
cansaço dos companheiros. Sinto esse cansaço também e sei que estamos
às vésperas do Natal. Mas fica aqui o meu protesto e um pedido para que
votemos "não", porque a história há de ver que o povo brasileiro e mineiro
está oprimido com tantos impostos. O IPVA já é dos mais caros, e o dinheiro
arrecadado nunca é aplicado, porque as estradas de Minas estão um
desastre, com raras exceções. Elas estão em abandono total. E uma
vergonha. Ainda mais sabendo que imposto no Brasil é só para sugar. Vejam
bem que os impostos nunca são utilizados para o que foram arrecadados.

E, às vezes, com opressão, porque os poderes principais de defesa do
povo são também, às vezes, pressionados pela forma deformada. Chega de
impostos! A história há de mostrar que esta Casa tem liberdade. Estarei aqui
domingo, se Deus quiser, para obstruir, mas creio que já podemos agora, no
nascedouro. derrotar esse projeto, e que os nossos discursos, tão
expressivos, que aqui ouvi, tomem-se uma realidade e uma esperança para
o povo de Minas de que esta Casa tem caráter. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lbrahim ,Jacob.
• Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o jornal

"Estado de Minas" de domingo passado, na sua coluna "Opinião", em seu
caderno da pág. 6, emitiu o seguinte comentário a respeito do IPVA. (- Lê:)

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

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

No caso do IPVA, além dos contribuintes, também os parlamentares e o
próprio Poder Legislativo foram vilipendiados. Sem demonstrar
arrependimento, o Secretário da Fazenda foi à Assembléia Legislativa dizer
que errou. Também pediu desculpas, não sem antes argumentar que 'todos
erram". Trata-se, porém, de equívoco premeditado, pois, em documento
assinado, confessa que a decisão de imprimir as guias do IPVA, com o ilegal
aumento de 33%, 101 conscientemente tomada". Só admite erro (suprema
concessão) na distribuição de 50 mil guias. Quer dizer: a Fazenda já contava
com a receita adicional, talvez para fechar fajuta contabilidade.

Cabe indagar o que seria feito das 1,6 milhão de guias impressas, se os
Deputados Estaduais tivessem tido a ousadia de rejeitar a alta do imposto. O
mais provável é que seriam queimadas, numa fogueira que ainda não
consome vaidades, para desespero dos mineiros. Até agora, contudo,
prevalece a versão pejorativa do espírito de Natal: de desrespeitado e
ofendido, o Parlamento passou à colaboração e deve aprovar o aumento do
IPVA do jeito que o Executivo quer. Dane-se a honra dos políticos e o Natal
dos contribuintes."

Sr. Presidente, temos aqui prova cabal de que essas guias foram emitidas
ilegalmente. Temos aqui uma guia da minha terra natal. Ubá, de um veículo
do ano de 1990. Esse veículo é um Fiat Elba, cujo dono pagou no ano de
1996 a quantia de R$132,75. O dono desse veiculo recebeu uma guia com
aumento de 50% e não 33%. Essa guia está registrada para pagamento em
14 de janeiro do valor de R$ 198.01. Um índice de 50% de aumento. Todas
as guias estão sendo falsificadas, enganando não só o povo mas também o
Legislativo. São 50% de aumento e não 33% como está se propondo. Não
podemos concordar nem com esses 33%, porque a inflação neste ano está
sendo calculada em 4,5%. O salário do trabalhador não subiu. A poupança
está em 2%. Como podemos consentir em votar uma lei aumentando o
imposto em 33%? São carros usados, desvalorizados, já velhos. Como pode
o Governador mandar essa proposta de 33% de aumento e a Secretaria da
Fazenda emitir guias com 50% de aumento? Não se admite um fato como
esse.

Srs. Deputados, temos o documento de um Fiat Elba com 50% de
aumento. Por isso, apelo a todos os Deputados para que não votem essa lei,
principalmente porque as guias estão todas erradas. Está parecendo o golpe
das cadernetas de armazém de mantimentos de antigamente. A pessoa
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comprava fiado e ia se debitando na caderneta. O dono da venda debitava o
arroz em uma caderneta, debitava o feijão em outra e assim ia. Se alguém
reclamasse, ele consertava, mas a maioria não reclamava. E o golpe do baú.
Não são 33% coisa nenhuma. Fiz as contas várias vezes para ver se não
estavam erradas. Portanto, gostaria que esta Casa solicitasse à Secretaria
da Fazenda que recolhesse todas as guias e verificasse se elas estão
legalmente corretas. Temos certeza de que vamos encontrar erro que
prejudique o usuário. Tenho certeza disso porque várias guias desse tipo
estão aparecendo. Estão metendo a mão no bolso do contribuinte. Mas, Sr.
Presidente, em nome desta Assembléia Legislativa, peço aos Deputados que
verifiquem o direito do povo. Estamos aqui para legislar e o Deputado nesta
Casa tem legislado muito pouco. Quem legisla mais é o Governador do
Estado. Muito obrigado.

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

Deputados, em primeiro lugar, concordo plenamente com a posição do
Deputado lbrahim Jacob. Sua avaliação é totalmente correta. E preciso fazer
um estudo melhor sobre o impacto que isso vai causar aos contribuintes que
vão pagar o IPVA em 1998.

Vamos fazer uma continha muito rápida relativa à época do reajuste do
ICMS, quando a incidência do imposto passou de 18% para 25% sobre
energia elétrica acima de 30kw, e que nós, com uma emenda que foi
aprovada, passamos para 90kw. Com o ICMS de 18%, se um cidadão
tivesse que pagar R$100.00, pagaria R$18.00. Sendo de 25%, sena
R$25.00. Teria um aumento de R$7.00. No caso do IPVA. suponhamos um
carro no valor de R$10.000.00. que pagaria hoje R$300.00. Se passar para
4%, ele vai pagar R5400.00. Seria um aumento de RS100,00, para um
trabalhador que tem apenas, no caso, aquele carro como instrumento de
trabalho, como instrumento de locomoção.

A nossa proposta foi muito clara: tem de haver uma diferenciação. Não
pode ser a mesma taxação. Seria 3% para carro popular, carros de até
R$10.000,00, que realmente estão em condições precárias. Estamos até
concordando com a incidência do IPVA sobre carros com mais de 15 anos.
Essa é uma discussão que tem de ser melhorada, mas sabemos que esses
carros trazem grande problema para o trânsito. Mas tributar a 3% o carro
popular e o carro de luxo. importado. de mais de R$100.000.00, e isentar
aeronaves e embarcações? Está havendo alguma coisa errada.

Mas quem paga sempre são aqueles que têm, evidentemente, menos
poder político, como foi o caso da demissão dos responsáveis pela emissão
das guias do IPVA. E claro que o grande responsável por isso é João
Heraldo. 0 Governador teria que ter a dignidade, então, de demiti-lo, já que
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aqui ele esteve dizendo que não haveria caça às bruxas", e que o
Governador também não iria fazer caça às bruxas". E, no entanto, dois
funcionários caíram. E a situação dele, como os próprios jornais colocaram,
é a de ter feito uma série de trapalhadas ao longo desse mandato do
Governador. E nada acontece.

Perguntaram-me, ali, quais são os grandes problemas do Estado de Minas
Gerais em relação a esse déficit orçamentário de R$700.000.000,00, ou que
talvez ultrapasse esse valor. Em primeiro lugar, temos que dizer que esse é
um Governo que tem uma tributação toda enganosa. Constantemente
entram projetos aqui de renúncia fiscal em benefício de grandes empresas. É
um Governo que também permite a sonegação. Se as 100 maiores
empresas de Minas Gerais pagassem o que estão devendo, já se cobriria
todo esse déficit que existe.

Queremos propor uma modificação. Que essas 1.600.000 guias sejam
incineradas, porque, realmente, esses cálculos estão sendo aleatórios,
chegando até a 50%. como o Deputado lbrahim Jacob colocou aqui. Como
será o cálculo? Sobre o valor comercial do carro? Qual o critério que o
Governo está adotando? Há realmente muitas dúvidas sobre essa proposta.
Portanto, esse projeto não deveria prosperar nesta Casa. Ele deveria ser
retirado, porque não podemos concordar com todo tipo de manobra para que
ele seja aprovado aqui.

Há pouco, não vamos entrar em detalhes, houve a questão da Proposta de
Emenda à Constituição n° 50, e surgiu, posteriormente, uma emenda que
acabou por ser aprovada também. A emenda surgiu depois que já nos
encontrávamos em processo de votação. Nesta Casa, às vezes, ocorrem
coisas misteriosas. Discordamos, inteiramente, desse esquema de "lobby"
que vieram aqui fazer.

Precisamos questionar a redução de 3% para 2% para as locadoras.
Poderão dizer que isso se deve ao fato de elas estarem fazendo
emplacamento fora do Estado, o que nada mais é do que uma chantagem.
No caso das embarcações, das aeronaves, disseram que elas passariam
para a cidade de Curitiba, novamente fazendo uma ameaça. Mas quem
defenderá os proprietários de veículos de baixo poder aquisitivo, de veículos
cujo valor chega ao máximo de R$10.000.00? Nossa proposta para esses
veículos era a de que permanecessem os 3%, e, a partir daí, fosse feita uma
tabela progressiva. Mas nada é aceito devido à imposição feita pelo
Governo. Existe uma secretária do Governo que se encontra todo o tempo
assessorando os Deputados, sendo que todos têm que consultá-la. Estamos
trabalhando, nesse caso, a reboque do Governo. Queremos discutir esse
projeto de cabeça erguida. mesmo que tenhamos que protelar a solução do
problema para o próximo ano. Mas o Governo não tem competência para
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melhorar a questão tributána quando deveria saber fazer cobranças. Há
excesso de secretarias e de cargos de confiança. O que também
observamos nesse Governo é a sua falta de unidade: uma parte é
comandada por Walfrido dos Mares Guia, e a outra, pelo Governador. Esse
é o grande problema, e não estamos aqui para resolver problemas de uma
administração da qual não fazemos parte. Portanto, com relação ao IPVA,
somos contrários à aprovação do projeto e tentaremos fazer com que ele
seja transferido para o ano que vem, vigorando neste ano as mesmas
aliquotas. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.
• Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Projeto

de Lei n° 1.425197, do Governador do Estado, que trata do aumento do
percentual da alíquota do IPVA. é. na realidade, um projeto injusto.

Eu vou extemar as diversas razões que tenho para me posicionar
absolutamente contra esse projeto. Tivemos, no passado, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, um tal de imposto compulsório, empréstimo compulsório,
que tinha o objetivo de conservar as rodovias, para que o motorista pudesse
trafegar com mais segurança. Estou raciocinando em nível europeu ou
americano, porque estou falando em rodovias. No entanto, Minas ainda não
tem rodovias, tem estradas. O nosso Estado terá rodovias após a
inauguração da Femão Dias. Estamos começando. Estamos atrasados só
uns 70 anos, mais ou menos. Mas tudo bem. Então, recolhia-se o imposto do
pobre proprietário de veículos no Brasil, mas nada de rodovias. Nada de
tampar os buracos. Nada de conservar as rodovias, ou melhor, estradas. O
que ocorreu? Acabou o tal de empréstimo compulsório.

No entanto, veio um selo que era pregado no vidro do veiculo. Eu era
viajante e me lembro perfeitamente de que o vidro do carro ficava cheio de
selos. Todo mês tínhamos de pregar um selinho no vidro do carro. Muito
bem. Não houve consertos de estradas, não foram feitas as sinalizações nas
estradas, não houve segurança nas estradas, que, aliás, ficaram mais
esburacadas. Acabaram-se as estradas, acabaram-se os veículos que
trafegavam por elas. Houve mortes e mais mortes. Muitas pessoas
morreram, famílias inteiras morreram nessas estradas e não aconteceu
nada. Absolutamente nada. No entanto, isso é responsabilidade de Governo.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. O Governo tinha de ser acionado
judicialmente para indenizar as famílias das pessoas que morreram, porque
ele recebia o dinheiro para a conservação das estradas mas não o aplicava.

A mesma coisa está ocorrendo com esse projeto, que é sobre o IPVA.
Gostaria de parabenizar os Deputados Marcos Helênio e lbrahim Jacob, que
foram muito felizes quando fizeram comentários a esse respeito. O imposto
vai aumentar para quê? 0 projeto está explicando isso? Não. Mas tinha de
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ser para reformar as estradas, para construir estradas. Pelo menos isso teria
de vir escrito no projeto. Mas não vem porque não é para isso. Esse
aumento é para cobrir buraco, para fazer caixa. Os governantes brasileiros
precisam abandonar essa mania, porque o povo não resiste, não agüenta
mais pagar impostos. Assim, existe uma incompetência, pois não há
arrecadação, e como existe um buraco, recorre-se ao povo para aumentar a
alíquota do ICMS, a exemplo do que ocorreu com o Projeto de Lei n°
1.548197, contra o qual me posicionei. Então, o raciocínio é este: furou um
buraco, é só fazer um projeto de lei e mandá-lo para a Assembléia, que ela o
aprova. Ai recorre-se ao povo para tapar o buraco. Se existe um buraco na
União, o Governo Federal, o Femandinho, manda um projeto para o
Congresso Nacional. E só cobrar do povo e tapar o buraco. Isso é cultura de
brasileiro. Se tem buracos no município, é só mandar um projeto para a
Câmara, aumentar a arrecadação e tapar o buraco. Essa prefeitada corrupta
faz o buraco, e depois é só trazer o dinheiro do povo que o buraco será
tapado. Precisamos acabar com isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Portanto, o meu apelo, desta tribuna, é para que não aprovemos esse
projeto do IPVA, pois já foi explicado o dano que isso irá causar na economia
popular. A pessoa que tem um carro de R$10.000.00 e que iria pagar
R$300,00 irá pagar R$400,00, ou seja, quase um salário mínimo a mais. È
um absurdo. Portanto, quero deixar bem clara a nossa posição referente ao
Projeto de Lei n° 1.425197, que aumenta o IPVA de 3% para 4%. Somos
absolutamente contrários, não concordamos e vamos votar contra ele, assim
como votamos contra aquele que aumenta a aliquota do ICMS, elevando,
inclusive, as cotas de óleo diesel e outros produtos, que estavam mais
baixas.

Na realidade, não vamos concordar com esse projeto, vamos votar contra,
porque o povo já está cansado, o povo já não agüenta mais. Fura um buraco
aqui, vai lá no povo; tem outro buraco ali, vai lá no povo. Então, o povo é
atingido de todas as formas pelas áreas federal, estadual e municipal.

Como no projeto da COPASA, que foi aprovado aqui, agora. Olhem o valor
da água da COPASA e comparem com os departamentos municipais de
água. O outro é de 30% a 40% mais barato do que o da COPASA. Por isso
votei favorável, para abrir o capital da COPASA, porque aquele Prefeito que
for bem intencionado - é coisa rara, mas existe -, que quer cuidar da sua
população e da sua comunidade, evidentemente vai usar dessa abertura da
COPASA e dizer: a COPASA não, vou implantar o meu departamento de
água e esgoto, para cobrar de acordo com a realidade do município.

Em Minas isso não acontece. A COPASA generaliza. São quase 500
cidades, e tudo é generalizado. O que se cobra numa cidadezinha de 15.000
habitantes cobra-se numa de 30.000, 40.000. E um horror. Mas só querem
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lucro. Vamos ver esse capital privado. O que me levou a votar
favoravelmente a essa questão é a abertura do capital da COPASA, para dar
oportunidade aos Prefeitos de pegarem o gerenciamento da venda de água e
esgoto para cada município.

Sr. Presidente, digo agora aos mineiros, de modo geral - que votaremos
contra o Projeto de Lei n° 1.425/97, porque não concordamos com o
aumento de 3% para 4%. E o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos

muito a falar sobre o IPVA, mas temos ainda o 2 0 turno, quando
pretendemos usar todo o tempo que temos.

Compreendo que todos estão cansados, então, queremos dizer que temos
todas as razões para votar contra o Projeto de Lei n° 1.425197 e vamos
assim fazê-lo.

Hoje vamos registrar, nesse 1 0 turno. a posição do PMDB com relação ao
projeto do IPVA. Votaremos contra, portanto.

- Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra ao Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos fazer

o encaminhamento do Projeto de Lei n o i .425/97, porque necessitamos
marcar posição nesse processo de votação. Nesse sentido, queremos dizer
que o PPS encaminha favoravelmente à votação do projeto, o que já foi
expresso pelo Deputado Miguel Martini, em nome do que se chama
govemabilidade.

Não queremos ser insensatos. Somos contrário ao processo de
privatizaç.âo de setores estratégicos da economia, portanto fomos contra a
pnvatização da Vale do Rio Doce em nível federal, assim como somos
contra a pnvatização da CEMIG. da COPASA. das Centrais Elétricas de
Fumas, da PETROBRÁS e do Banco do Brasil.

Mas não podemos ser insensatos. Sabemos que haverá uma crise de
govemabilidade. O Governo necessita manter o seu custeio, a sua folha de
pagamento, os seus investimentos e carece de recursos. Se nos opusermos
a todas as medidas governamentais, privatizações, aumentos de impostos,
desejando. ao mesmo tempo, aumento de salário para o funcionalismo,
estaremos sendo incoerentes, Sr. Presidente, Srs. Deputados, porque de
onde vamos tirar recursos para esses procedimentos?

Nesse sentido, votamos favoravelmente ao projeto; e vamos dizer do
nosso protesto contra a atitude do Secretário da Fazenda, de haver emitido
as guias de IPVA sem ter autorização legislativa. Comportou-se a Secretaria
da Fazenda da maneira mais indigna para o administrador público, passível
mesmo de punição administrativa, de ser incurso em responsabilidade
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administrativa, porque, na verdade, não pode o Governo tomar esse
procedimento. sem que antes a Assembléia Legislativa lhe dê a aprovação
necessária.

Queremos registrar o nosso protesto contra o episódio da emissão prévia
das guias de IPVA. Ao mesmo tempo, nós o fazemos contra o Secretário,
que se queixa da queda da arrecadação do Estado, mas registra aqui o seu
pleno consentimento, o seu pleno apoio à política do Governo Fernando
Henrique Cardoso, de confisco aos Estados e municípios do Fundo de
Estabilização Fiscal - FEF - e aplaude outro confisco na área do ICMS, que é
a Lei Kandir.

Por isso, fica registrado o nosso encaminhamento favorável, mas sob
protesto contra a Secretaria da Fazenda.

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Vem à Mesa requerimento
do Deputado Alencar da Silveira Júnior, em que solicita, na forma
regimental, a votação destacada das Emendas n°s 33 e 35 ao Projeto de Lei
no 1.425197. A Presidência defere o requerimento, em conformidade com o
inciso XVII do art. 232 do Regimento lntemo.Em votação, o projeto, salvo
emendas e destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Gilmar Machado - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados; votaram"não" 12

Deputados. Esta ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas e
destaques. Em votação, as Emendas n°s 1 a 17, a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 18 e as Emendas n°s 32 e 34, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas.Em votação, as Emendas n°s 20. 21, 23,
26 a 29, 31, 32 e 36, que receberam parecer pela rejeição. Em votação, as
emendas. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda n° 3. destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 4, destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda n° 33, destacada, que recebeu parecer pela rejeição.

Questão de Ordem
• Deputado José Militão - Sr. Presidente, solicito a leitura dessa emenda.
• Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, a Sra. Secretária, para

proceder à leitura da Emenda n° 33. (- Lê:)
EMENDA N° 33



1025
'Dê-se a seguinte redação ao inciso II do art. 20:
Art. 2° -
II - para veículo usado no dia 1 0 de fevereiro de cada exercício.'."
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 33, destacada, que recebeu

parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 35, destacada,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.425197 com as Emendas n°s 1,
2,5 a 17, 18 na forma da Subemenda n° 1, 22 e 34, ficando prejudicadas as
Emendas n°s 18, 19, 24, 25, 30 e 37. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Declarações de Voto
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, quero declarar meu voto

contrário ao Projeto de Lei n o 1 .425/97, que acabou de ser aprovado,
aumentando o IPVA de 3% para 4%. Quero declarar que votamos
contrariamente a esse projeto.

O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, reafirmamos aqui o que há
pouco afirmamos a esta Assembléia. Nós votamos contra todos os projetos
que regulam aumento de contribuições, aumento de despesas. Muita gente
acha que há necessidade de votar porque o Governo precisa, mas onde está
o dinheiro da Vale do Rio doce, onde está o dinheiro do Banco de Crédito
Real, onde estão os 33% da CEMIG? E nós estamos aqui desestabilizando o
Estado; somos sistematicamente contra o Governo neste projeto. Não
estamos aqui, absolutamente, fazendo média com o povo. E uma questão de
ideologia política nossa. Não podemos admitir que o povo pague por todas
as mazelas do Governo. A propaganda deste Governo está fazendo inveja a
qualquer político de Brasília, está fazendo inveja a qualquer político dos
Estados Unidos. São propagandas de cento e tantos milhões de reais que
estão sendo jogados fora. São propagandas que não interessam ao povo,
nem podem nem devem. Portanto, o nosso voto é contra e gostaríamos, Sr.
Presidente, que constasse em ata. E o requerimento que faço. --

O Sr. Presidente - Votação. em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.392197. da
CPI do Sistema Penitenciário, que dispõe sobre o número de Defensores
Públicos no Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n°
1.392/97 na forma do vencido em l o turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.550/97. do Governador do
Estado. que dispõe sobre a COPASA-MG e dá outras providências. A
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Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 10 turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Anderson Adauto, solicitando a retirada das Emendas n°s 1 a 3. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art.
232 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, quero, em primeiro lugar, reafirmar a minha convicção e a
certeza de que um Estado bem governado, bem gerenciado tem jeito, tem
futuro e é possível. Quero lembrar que em condições semelhantes às da
COPASA vivia a SABESP em São Paulo. A empresa, que era deficitária,
tomou-se lucrativa. Essa empresa tem um valor, hoje, da ordem de
US$9.500.000.000,00, tem um lucro anual em tomo de US$1.000.000.000,00
e é uma empresa essencialmente pública, como é o caso da COPASA.
Fiquei sabendo, através de informações veiculadas pela imprensa, que a
COPASA ainda é deficitária. Quero chamar a atenção dos dirigentes da
COPASA, dos dirigentes do Governo, para que se esforcem para colocar a
COPASA no rumo certo. E uma empresa capaz de prestar os serviços
necessários ao povo de Minas. Essa é a nossa expectativa. E, nesse sentido,
estamos defendendo uma empresa pública, uma empresa que queremos
bem gerenciada.

Queremos dizer que conquistamos avanços importantes nesse projeto.
Conseguimos melhorá-lo muito e estamos assegurando, através das
emendas que foram aprovadas por todos os parlamentares desta Casa, o
que é louvável, que os recursos de financiamentos sejam destinados e
garantidos para o saneamento básico. Essa é uma grande dívida do Estado
para com a sociedade. Destinar recursos para saneamento é um ato
inteligente, correto e necessário. Por isso mesmo, queremos manifestar o
nosso reconhecimento pelo voto inteligente e comprometido dos
parlamentares, ao assegurar os recursos para o saneamento. E ainda mais,
por ter sido aprovado nesta Assembléia o controle social da destinação dos
recursos públicos, a existência do controle através de um conselho
constituído pela comunidade, pelo Governo e pelos municípios. Isso é muito
bom, mas ainda não é o suficiente. Consideramos que a abertura do capital
da COPASA neste momento não é apropriada, não é recomendável num
momento em que as bolsas estão em crise. Correremos o risco de colocar as
ações da COPASA por um determinado valor patrimonial, e, no momento
em que forem colocadas à venda, serem compradas por interesses privados,
por valores muito abaixo do valor patrimonial. Isso significará
necessariamente a descapitalização do Estado, o empobrecimento do
Estado. Então, achamos que por esse argumento não é conveniente a venda
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da COPASA. Também entendemos ser a COPASA uma instituição
concessionária de serviço de saneamento. E, por ser concessionária, as
relações com as Prefeituras estão estabelecidas dentro de uma ordem legal
que estamos propondo modificar. Essa modificação obriga todos os
municípios a também votarem novas leis para estabelecer as relações de
concessão com a COPASA. Portanto, entendemos que essa também é uma
questão polêmica, ê uma questão que deverá ser resolvida. Temos que
debater com os municípios, para só depois discutir a abertura do capital da
COPASA.

Quero colocar um dado que considero mais importante. O Estado de Minas
está gastando em tomo de R$2.000.000,00, ou mais, para fazer consultoria
exatamente no campo do saneamento básico. Estamos estudando, por meio
de uma consultoria na Secretaria de Planejamento, uma instituição chamada
Tout Maksoul Intemational, que está fazendo a análise da estrutura de
saneamento do Estado. E existe uma outra consultoria dentro da própria
COPASA. a Coopery Librite, que está estudando a estrutura da COPASA.
Esses estudos não estão concluídos. Então, acho que a proposta de venda
da COPASA nesse momento é extemporânea e está atropelando estudos
necessários, para que possamos compreender melhor o processo, para só
depois discutir essa possibilidade de se vender ou não a COPASA. Por isso,
a Bancada do PT votará contra a proposta, embora reconheçamos que ela
tenha evoluído durante o processo legislativo.

• Sr.Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sei que

todos estão extremamente cansados. mas procuramos marcar a nossa
posição durante todo o processo de encaminhamento e de votação em l
turno desse projeto. Também somos contra a abertura de capital da
COPASA, neste momento. O Deputado Adelmo Carneiro Leão trouxe a
questão com bastante sabedoria. Essas empresas realmente recomendaram,
inclusive, a forma pela qual se deveria fazer. Em primeiro lugar, a empresa
tinha que prorrogar as concessões e resolver todos os problemas de
concessão. E a principal concessão, que é a de Belo Horizonte, estará
vencida daqui a dois anos, e ninguém sabe como ficará.

Não quero aqui, de forma nenhuma. abaixar o nível do conceito que tenho
com relação ao Governo Eduardo Azeredo Mas são atitudes como essa que
mostram para todos nós que estamos acompanhando, que lemos um pouco,
que passamos a conhecer um pouco a situação da COPASA, que a única
coisa que ele quer é dinheiro, para poder, no ano eleitoral, estar com
recursos em caixa - e sabemos bem para o que vão ser utilizados.

Gostaria de aproveitar o momento para dizer que, da mesma forma que
votamos no 1 0 turno, votaremos também contrariamente à abertura de
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capital da COPASA no 20 turno, porque, da forma como está sendo feito, vai
ser ainda pior que o acordo de acionistas feito no caso da CEMIG. O tempo
vai confirmar isso, e estaremos aqui, no próximo ano, para provar essas
afirmações que estamos fazendo no momento.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 2 0 turno, na forma do vencido em 1 0 turno, o Projeto de Lei n°
1.550/97. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Mauro Lobo - Eu só queria dizer o seguinte. Primeiro, quando

aprovamos esses aumentos de impostos e taxas, obviamente, não
defendemos isso de qualquer forma. E uma situação conjuntural, que atinge
todo o Estado e todos os municípios. E não vamos nos esquecer de que
tanto o IPVA quanto o ICMS não irão beneficiar exclusivamente o Governo
do Estado, inclusive 50% do IPVA é para os municípios.

Concordo que o caminho não é esse. Precisamos de uma reforma fiscal e
de mais gente pagando imposto. A sonegação está levando a sociedade
para um caminho muito perigoso. Está permitindo que as empresas
informais, cada vez mais, ampliem seu mercado, em detrimento das formais.
Temos que começar a nos preocupar com essas coisas urgentemente. Com
relação à COPASA-MG, quero dizer que há um engano do Deputado Adelmo
Carneiro Leão quando fala sobre a SABESP. Ela é, realmente, uma empresa
lucrativa e saneada, mas é sociedade anônima, de capital aberto, e sua
cotação está no jornal "O Globo" de hoje. E exatamente isso que
propusemos para a COPASA-MG: que ela abra seu capital e possa tomar-se
tão ou mais competitiva e rentável que a SABESP. Muito obrigado. Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1 .572/97, do
Deputado Péricles Ferreira, que altera a Lei n° 12.422, de 27112196, que
autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com a União para
o fim que menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados, que o aprovam
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Redação.

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

por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos
1.321197, do Deputado Gilmar Machado, que institui grupo de trabalho para
apresentar sugestões para a implementação do ensino de Sociologia e
Filosofia nas escolas do ensino médio: 1 .237/97, da Comissão de Direitos e
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Garantias Fundamentais, que estabelece a obrigatoriedade de inclusão do
estudo dos direitos humanos nos currículos escolares; 1.150/97, do Deputado
João Batista de Oliveira, que altera a Lei n° 12.427, de 27112/96, a qual
dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de
Primeiro e Segundo Graus; 888196, do Deputado Bilac Pinto, que institui
compensação financeira para os municípios que abrigam reservatórios de
água para abastecimento público e dá outras providências; 1.089197, do
Deputado lvo José, que regulamenta o parágrafo único do art. 194 da
Constituição do Estado, o qual dispõe sobre a assistência social às
populações de áreas inundadas por reservatórios; 1.223197. do Deputado
Gilmar Machado, que regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, o
qual dispõe sobre a descentralização do ensino e dá outras providências;
1 .243/97,do Deputado Olinto Godinho, que proíbe descontos nos
vencimentos do servidor público sem seu prévio conhecimento; 1 .499/97, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais
com o objetivo de estimular a realização de projetos culturais no Estado;
1.548197.do Governador do Estado, que altera a Lei n°6.763. de 26/12/75, a
qual consolida a legislação tributária do Estado e dá outras providências;
1 .392/97, da CPI do Sistema Penitenciário, o qual dispõe sobre o numero de
Defensores Públicos no Estado; e 1.572/97, do Deputado Péricles Ferreira,
que altera disposições da Lei n° 12.422, de 27112196, a qual autoriza o Poder
Executivo a realizar operações de crédito com a União para o fim que
menciona (A sanção.); do Projeto de Resolução n° 1.502197, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que aprova as contas do Governador do Estado
referentes ao exercício de 1996; e da Proposta de Emenda à Constituição n°
50197, do Deputado Dilzon Meio e outros, que dá nova redação ao art. 162
da Constituição do Estado (A promulgação.).

3a Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2 a Fase da Ordem do

Dia, a Presidência passa à 3a Parte da reunião, destinada a comunicações e
a pronunciamentos de oradores inscritos.

Leitura de Comunicações
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas pelos Deputados Maria Olivia (2) - sua ausência do Pais no
período de 27112197 a 5/1/98 (Ciente.Publique-se.) e o falecimento do Mons.
José do Patrocínio Leport. em Campanha; Aílton Vilela - falecimento do
Prefeito Municipal de São Tomé das Letras, José Afonso de Oliveira,em
Conselheiro Lafaiete; Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Lírio José
Rodrigues, em Pirapora; e Dimas Rodrigues - falecimento do Sr. Reinaldo
Viana, em Janaúba (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
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O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas, nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, desconvocando a
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os Deputados para
as extraordinárias do dia 28, às 9, às 14 e às 20 horas; do dia 29. às 9, às 14
e às 20 horas; e do dia 30, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária do dia 30. às 14 horas, com a ordem do dia a
ser publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 225° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 10112197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro, Miguel

Martini e Ronaldo Vasconcelios
Sumário: Comparecimento - Abertura - l a Parte: Ata - 2° Parte (Ordem do

Dia): 12 Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Composição da Mesa -
Palavras do Sr. João Heraldo Lima - Esclarecimentos sobre os debates -
Questão de ordem - Debates - Encerramento.

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

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

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

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

ia Parte
Ata
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- O Deputado Carlos Pimenta. 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passar à 2a Parte da reunião, em sua 11 Fase, destinada a receber o Sr. João
Heraldo Lima, Secretário de Estado da Fazenda, para prestar
esclarecimentos sobre a repercussão que o pacote econômico decretado
pelo Governo Federal trará para Minas Gerais, a requerimento do Deputado
Gilmar Machado, aprovado em Plenário.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por alguns minutos,

até que o Sr. Secretário chegue a este recinto. Estão suspensos os trabalhos.
Reabertura da Reunião

• Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Composição da Mesa

• Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs, João Heraldo Lima, Secretário de Estado da Fazenda: Jorge
Schmidt. Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Fazenda: e o
Deputado Miguel Martini, Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira.

Palavras do Sr. João Heraldo Lima
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Secretário de Estado

da Fazenda, Dr. João Heraldo Lima, que prestará esclarecimentos aos
Deputados sobre as repercussões que o pacote econômico decretado pelo
Governo Federal trará ao Estado de Minas Gerais.

O Sr. João Heraldo Lima - Sr. Presidente, demais membros da Mesa,
caros Deputados: bom dia a todos: as últimas medidas baixadas pelo
Governo Federal têm como objetivo fundamental melhorar as contas
internas públicas e, por conseqüência, aliviar as contas externas. A lógica
desse conjunto de medidas identifica como pressuposto o fato de que os dois
desequilíbrios, o fiscal e o externo, andam juntos e são como que irmãos. Os
dois desequilíbrios significam, na verdade, condições macroeconômicas
semelhantes, indicam falta de poupança. O desequilíbrio das contas internas
indica a existência de um déficit público, uma despoupança do setor público,
ou seja, este setor gasta, incluindo no gasto o investimento, mais do que
poupa. E as contas externas, no seu conjunto. não apenas a balança
comercial, mas a conta de transações correntes, que é mais ampla que a
balança comercial, também indicam que a poupança interna do Pais é
francamente insuficiente para sustentar o nível de investimento vigente e
que, portanto, há necessidade maciça de se recorrer à poupança externa
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para o fechamento das contas. Como não é segredo nem novidade para
ninguém, o Brasil vem buscando o socorro do setor privado interno para
suprir a carência de poupança do Governo e o socorro do setor privado e
organismos internacionais para suprir as contas externas.

Feito esse diagnóstico e havendo acordo sobre ele - e parece que não há,
do ponto de vista dos economistas, dos políticos, dos governantes e dos
acadêmicos em geral, discordância quanto a esse diagnóstico -, o Governo
decidiu, aproveitando o momento, o impacto da ameaça de uma possível
ruptura do sistema de financiamento das contas externas brasileiras, fazer
uma nova tentativa de diminuir o déficit público interno. Na lógica do
Governo - e acho que ele tem razão -, o desequilíbrio público interno é
aquele que está mais imediatamente ao alcance do Governo, do Congresso
Nacional e da sociedade brasileira. Eles podem tomar decisões que afetam
mais ou menos imediatamente essa situação. Ao passo que no desequilíbrio
das transações correntes no balanço de pagamentos evidentemente há uma
variável que tem um componente externo, exógeno, quase absoluto, que
foge ao controle, à alçada de decisões do Governo. Não que fuja totalmente,
porque o Governo pode tomar decisões internas, que vão refletir, porém, em
médio e longo prazos, no quadro das contas externas. Por exemplo, ao
adotar medidas de política de incentivos à exportação, ele pode, em médio
prazo, interferir positivamente no déficit comercial e, com isso, melhorar a
.performance' das contas de transações correntes. Mas são medidas de
médio e de longo prazos, que demandam tempo para surtir os efeitos
desejados. Aquelas em que o Governo pode agir mais rapidamente, como
disse, são essas vinculadas mais imediatamente à alçada, ao âmbito, à
competência de decisão do Governo, sobretudo os resultados de qualquer
interferência na situação fiscal, entendida amplamente como o equilíbrio
entre receita e despesa do Governo como um todo. Não é apenas tributo,
que é apenas um dos itens da receita. Estou falando do conjunto de receitas
e despesas. Nessa área. o Governo pode interferir mais rapidamente, e
qualquer melhoria aí se reflete imediatamente nas contas externas.

Para os senhores terem uma idéia, imaginem um país no qual houvesse
superávit fiscal. E uma situação completamente diferente da brasileira.
Praticamente, desde a década de 50, não se vê uma situação dessas. Com
rarissimas exceções, durante alguns anos do chamado milagre econômico,
nos regimes militares, sobretudo no Governo Médici, há muitos anos não
vivemos a situação de superávit fiscal. Caso o Governo tenha superávit
fiscal, ele tem condições excepcionais de financiar um possível superavit
externo. Ao ter um superavit fiscal interno, o Banco Central e o Tesouro
Nacional têm condições de financiar, sem causar inflação, e de modo a não
interferir nos juros, da forma perversa como ocorre no Brasil.
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Portanto, as condições macroeconômicas se tomam completamente
diferentes da situação em que vivemos, tendo de financiar um déficit externo
na presença de um déficit fiscal interno.

Trata-se de procurar diminuir a "despoupança", a carência de poupança
interna. O resultado do Governo é negativo. Há uma "despoupança" que visa
a minorar o manejo das contas externas. Por que o Governo fez isso no final
do ano e da forma como todos assistimos? Ocorreu e está ocorrendo, e isso
não está esgotado, uma precipitação de desconfiança dos investidores
internacionais. Ela é grave, pondo em xeque todo o sistema de
financiamento e déficit de curto prazo, tal como esse que o Brasil tem.
Então, o País se viu diante de um cenário que todos procuravam imaginar
afastado, ou seja, tê-lo apenas como uma possibilidade, e os financiadores
dos nossos déficits assumiram uma posição mais conservadora, retirando
nossas linhas de financiamento. O saudoso Mário Henrique Simonsen, um
dos grandes economistas que o Brasil teve, dizia sempre que a crise fiscal é
grave e prejudicial. mas que o déficit cambial mata. Isso é totalmente
verdade. No Brasil, desenvolvemos uma tecnologia fantástica de
convivência com déficits fiscais elevados. Esses déficits elevados, durante
décadas, foram propiciando também o crescimento crônico da inflação.
Inventamos a indexação salarial, dos contratos, etc. O País foi aprendendo a
conviver com isso, bem ou mal. Isso foi mau, trazendo mais sacrifícios para
a população. Essa é toda a trajetória da inflação brasileira. Mas, de uma
maneira ou de outra, convivemos com isso. Não existe registro de nenhum
país - e estou falando aqui de países que já têm alguma expressão
importante no cenário internacional, um pais da dimensão do Brasil, com o
tamanho da economia brasileira. com o grau de desenvolvimento da nossa
economia - que tenha sobrevivido diante de uma crise fiscal aguda. A última
grande crise fiscal aguda que tivemos foi em 1982, após a chamada quebra
do México, quando as reservas brasileiras se esgotaram. O nível das nossas
reservas naquela ocasião era muito mais baixo do que o de hoje. As
reservas brasileiras esgotaram-se em poucos dias, diante de uma vaga de
resgates, de cortes, de linhas de financiamento. Em poucos--dias, o Brasil
esgotou cerca de 12 a US$15.000.000.000,00. Mas, da mesma forma que
aqueles US$12.000.000,00 ou US$15.000.000,00 se esgotaram, em uma
semana. naquela ocasião, os US$60 000.000.00 poderiam também se
esgotar em um prazo muito curto. Esse é o tipo de situação que nenhum
governo deve pagar para ver. Nenhum governo sabe como ela termina. A
única coisa que sabemos é que é preciso desenvolver todos os esforços
possíveis para resolver esse tipo de situação. E foi o que o Governo
brasileiro fez. Naquela última semana de outubro, em quatro dias, o governo
perdeu US$8.000.000.000,00 de reserva. Isso mostra a intensidade, a
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violência, a força com que a crise se instala. Por isso, o Governo tinha de
tomar essas medidas, dar uma resposta indireta. A situação externa
brasileira não tem cura, em curto prazo. O Brasil é um País que deverá
conviver, ainda durante muitas décadas, com elevados índices de
endividamento externos. Isso é absolutamente normal.

O País cresce rapidamente. O Brasil precisa da poupança externa, e tudo é
absolutamente normal, mas a contrapartida para poder usufruir déficits
externos é ter uma situação fiscal interna melhor do que temos. Conviver
com dois déficits durante muito tempo, ficou provado que não é
aconselhável, não é desejável. Só dá certo quando todo o cenário nacional é
favorável, como foi até agora. O Governo Fernando Henrique desfrutou de
um cenário favorável, até o momento. Então, o País tem dois megadéficits
macroeconômicos, um interno e outro externo. É possível dar certo, mas é
arriscado. E um risco muito grande. Várias posições, inclusive do próprio
partido do Presidente da República, dizem que se correu um risco excessivo.
O Presidente, de certa forma, pôs em risco o seu patrimônio, o patrimônio
obtido com o Real, o patrimônio obtido nesses três anos, porque entendeu
que a situação externa continuaria favorável ainda por algum tempo, o que
daria prazo ao Brasil de promover os ajustes necessários, podendo ter uma
condição mais favorável, mais sólida de produzirmos os déficits externos
sem sobressaltos. Não vou detalhar cada uma, mas é um conjunto de
medidas atuando nas receitas e nas despesas. As da receita aumentam
alíquotas, e as da despesa cortam benefícios fiscais, benefícios na área de
pessoal, enfim, é um chamado pacote clássico.

Com relação ao caso do Governo de Minas, a direção geral é no mesmo
sentido. Estamos antevendo uma queda inevitável no nível de atividade
econômica. Pelo menos o primeiro semestre do ano de 1998 estará
comprometido por esse ambiente, por essa conjugação de fatores e,
sobretudo, pelo nível dos juros hoje praticados no Brasil, e, inevitavelmente,
haverá uma contração da atividade econômica.

Como os senhores sabem, nossa receita - o ICMS - advém, quase que em
sua totalidade, do faturamento das empresas. Quer dizer, dependemos
vitalmente do nível da atividade econômica e do volume de faturamento das
empresas. Qualquer queda nesse aspecto acarretará certamente uma queda
também no nível de arrecadação.

Antevendo esse cenário, essa possibilidade, procuramos aumentar
algumas alíquotas daqueles produtos que achamos que têm resistência ante
uma eventual queda do nível de atividade. Vou dar o exemplo do IPVA, que
estará mais caro, mas que as pessoas terão de pagar. E pagarão! Quer
dizer, a relação custo/benefício é benéfica ao Estado num caso como o do
IPVA. A mesma coisa ocorre com a energia elétrica. Essa proposta é
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seletiva, no sentido de nos garantir um pouco mais de receita diante de um
cenário de queda de arrecadação, que inevitavelmente ocorrerá.

Mas, por que isso? Por que essa lógica tão perversa, do ponto de vista da
sociedade? Porque, do lado da despesa, temos uma inflexibilidade quase
que absoluta. Diferentemente, quando cai a receita das empresas, elas
procuram imediatamente cortar as despesas, de forma a equilibrar suas
contas. No Estado, a despesa é de uma rigidez muito maior. E já temos
incorrido em déficits muito grandes. Como os senhores sabem. fechamos o
ano de 1995 com um déficit superior a R$1.000.000.000,00; em 1996, ele
diminuiu, mas ainda foi expressivo - em tomo de R$400.000.000.00; até
meados de 1997, as projeções indicavam que produziríamos um déficit
semelhante ao de 1996, mas, infelizmente, isso não foi possível, e já
pioramos o desempenho, em função dos aumentos salariais concedidos às
polícias e do abono salarial concedido. Então, a partir de meados do ano de
1997, tivemos novamente um resultado pior, e vamos fechar o ano com um
déficit entre R$700.000.000,00 e R$800.000.000,00, talvez, o que é
insuportável. Isso é extremamente difícil de ser financiado num ambiente de
estabilidade monetária. O único mecanismo que toma possível financiar um
déficit dessa magnitude, em longo prazo, é a inflação. Com a inflação, é
possivel, e era isso o que ocorria: o Estado tinha esse déficit. incorria nesse
déficit, mas ele estava encoberto, não era visível.

Mas é muito comum, diante dessa alternativa, assistirmos, como
aconteceu ontem mesmo, numa longa reunião que tive com empresários, na
FIEMG, a esse tipo de cobrança: o Estado só busca o equilíbrio por meio do
aumento da receita: nunca pensa em cortar a despesa. Quer dizer, o
equilíbrio, para o Estado, só tem uma direção: para cima. Ou seja, se houve
desequilíbrio, ele tem de buscar mais receita. Bem, de certa forma. isso é
verdadeiro. O Estado, no Brasil, tem tido um apetite fiscal muito grande.

A par dessas medidas - depois, estarei às ordens para discutir topicamente
qualquer uma delas, não quero me estender aqui no detalhe - de aumento de
alíquotas, mandamos outros projetos importantes para esta Casa. Tem um
muito importante que promove uma redução geral das multas, em tomo de
50% da carga de multas existentes. E um projeto importante, na nossa
opinião, sobretudo nessas circunstâncias, nessa conjuntura, e achamos que
ele pode surtir um bom efeito, sem a desorganização e sem os problemas
advindos de uma anistia clássica comum.

Mandamos um outro projeto, ou melhor, isso aqui está tomando uma
configuração. esses projetos estão sendo agrupados de acordo com a
conveniência do processo legislativo. Citarei tópicos que, às vezes, não
correspondem a um projeto específico.

Uma outra proposta permite ao Governo do Estado receber dívida ativa
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com moedas de privatização federal, com papéis federais. Essa medida é
muito importante também, porque vai significar uma possibilidade de
realmente testarmos se essa dívida ativa existente tem alguma liquidez, se
as condições que serão oferecidas serão excepcionais mas não interferirão
nas contas do Estado. A idéia é aceitarmos esses papéis federais, que são
secuntizados pelo Tesouro Nacional, fazem parte do chamado Programa
Nacional de Desestatização - PND. Se aceitarmos essas moedas pelo valor
de face, o devedor da nossa dívida ativa vai ao mercado e compra o papel
pelo valor de mercado, com deságio. Nós o aceitamos pelo valor de face e
repassamos à União pelo valor de face para abater a nossa dívida com a
União.

É um projeto que pode ter um potencial importante e vai servir muito para
auferirmos o que é a nossa dívida ativa. Uma das coisas que mais
escutamos é que o Estado tem uma dívida ativa enorme e não a cobra.
Cobra, sim. O Estado faz todo o possível para cobrar isso, todos os dias do
ano, o tempo inteiro, mas a justiça é lenta, complexa, complicada demais.
Mais de R$3.500.000.000,00 da dívida ativa constituem-se em matéria
chamada de alta indagação jurídica, que está no Supremo Tribunal Federal e
dizem respeito aos semi-elaborados. E impossível receber isso com a
facilidade que muitos acreditam. Esse projeto é importante e pode vir a nos
dar um grande auxílio para promovermos uma limpeza, desbastando a nossa
dívida ativa.

Um projeto importante também é o que autoriza a abertura do capital da
COPASA-MG, a nossa empresa de saneamento. Pedimos autorização para
abrir o capital da COPASA-MG, o que hoje é uma tendência inexorável no
Brasil. A empresa precisa ter o seu capital aberto, ter o seu capital negociado
em bolsa, com a possibilidade de investidores nacionais e internacionais
compartilharem o futuro da empresa. Não é um projeto de pnvatização, não
menciona nada disso. Simplesmente abre-se o capital e vendem-se as ações
que excedem o controle.

Mandamos, também, um projeto de reestruturação da Secretaria da
Fazenda. Não se trata de uma reestruturação completa da -Secretaria, é
apenas a criação da Secretaria Adjunta da Receita. A Secretaria da Fazenda
é muito grande e tem funções multifacetadas. Ela é extremamente complexa
e cuida não apenas da arrecadação mas de toda a administração econômica
e financeira e de todo o patrimônio importante do Estado. Por exemplo,
todos os Bancos são de responsabilidade da Secretaria da Fazenda. Ela tem
uma administração complexa, que toma tempo demais e que absorve muita
mão-de-obra, muitas horas de trabalho. Chegamos à conclusão de que a
direção da Secretaria da Fazenda são só três pessoas: o Secretário, o
Secretário Adjunto e o Chefe de Gabinete. Ela é uma Secretaria
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extremamente vasta para uma estrutura de alta direção tão reduzida. Fico
imaginando se a comparássemos com uma empresa, quer dizer, o que sena
uma empresa do tamanho da Secretaria da Fazenda? Como seria a alta
direção de uma empresa do porte da Secretaria da Fazenda, com suas
atribuições e com a complexidade de suas funções? Então, decidimos propor
à Assembléia a criação de mais um cargo de alta direção. É mais um
Secretário Adjunto, que vai cuidar exclusivamente da receita. O outro
Secretário Adjunto permanece cuidando de tudo aquilo de que já cuida.
Pensamos que isso pode ser extremamente benéfico para o Estado,
trazendo um bom resultado e um aprimoramento da nossa receita. Ela tem
sido muito boa. e isso não é sempre reconhecido. Não por nós, que sempre
reconhecemos isso. O resultado da nossa receita - tenho aqui vários
números e posso mostrar para vocês, depois -, nos últimos três anos, é
muito bom, é extraordinário. Agora, todos ficam perguntando por que o
Estado está nessa situação. Isso ocorre porque a despesa cresce muito mais
rapidamente do que a receita. Esse não é um problema apenas da receita.
Temos toda a segurança e todos os indícios de que a sonegação em Minas
não está crescendo. Temos informações estatísticas consistentes que
mostram isso. Mas. apesar disso, é necessário e importante esse reforço
para a área da fiscalização, de modo que. nesse projeto, segui estritamente
as recomendações do Governador. Ele cria apenas 35 cargos. Estamos
criando a Secretaria Adjunta da Receita. São 35 cargos de recrutamento
restrito. Fizemos isso procurando ter o menor impacto possível na expansão
desse quadro.

Além desse projeto, enviamos, também, o projeto de taxas judiciárias,
custas e emolumentos. Ele foi elaborado a quatro mãos. O básico das idéias
veio do próprio Poder Judiciário, num intercâmbio e num relacionamento
muito bons que temos tido. Desenvolvemos conjuntamente esse projeto de
acordo com avaliações, sugestões e propostas do próprio Poder Judiciário.
Esse projeto significa um redimensionamento completo de taxas, custas e
emolumentos. Já assumimos o compromisso com o Poder Judiciário de que
o resultado do projeto, caso este venha a ser implementado, vai beneficiar
imediatamente aquele Poder, na medida em que ele terá esses recursos
dentro do orçamento, automaticamente. Quer dizer, essa elevação dos
recursos irá para o Poder Judiciário, o que reforça a perspectiva de um
melhor funcionamento operacional da justiça. Em última análise, em última
instância, isso beneficia toda a população.

Finalmente, mandamos também a proposta referente ao Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA -. contendo normas para o controle do transporte e da
comercialização da carne. Um projeto conjunto das Secretarias de
Agricultura e da Fazenda, pelo qual esperamos poder colocar em prática um
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plano há muito demandado aqui no Estado e que até hoje não tivemos
condições de executar. Versa sobre o controle fiscal e sanitário da matança
clandestina, do abate clandestino. Então, esse projeto visa a reequipar o IMA
de forma a dotá-lo de condições, juntamente com a Secretaria da Fazenda,
de promover essa fiscalização, sobretudo a sanitária.

Eram essas as observações que queria fazer. Estou às ordens para os
debates. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Vamos, então, passar à fase dos debates, na qual os

Srs. Deputados poderão formular perguntas ao Sr. Secretário da Fazenda,
Dr. João Heraldo Lima. A Presidência, para melhor aproveitamento desta
reunião, vai estabelecer o prazo de 3 minutos para que o Deputado formule a
sua pergunta e um prazo de 5 minutos para que o Sr. Secretário da Fazenda
a responda.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, viemos aqui para debater

um pacote que versa sobre nove pontos e, além disso, a repercussão do
pacote federal nas contas do Estado, o que foi uma das razões desta
convocação.

Queremos também fazer uma análise do que o Sr. Secretário falou. Ora, o
Secretário falou quase 40 minutos, e fazer uma análise em 3 minutos fica
muito difícil, complicando o processo do debate. Solicito que possamos ter
pelo menos 5 minutos para formularmos a pergunta e que depois seja
permitida a réplica, como é feito nos debates aqui na Casa.

O Sr. Presidente - A Presidência atende à solicitação do Deputado Gilmar
Machado e estabelece, então, o prazo de 5 minutos para que cada Deputado
faça a sua pergunta e a sua exposição. Estão abertos os debates.

Debates
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra, primeiro, ao

Deputado Gilmar Machado, que foi o autor do requerimento que motivou a
convocação do Sr. Secretário da Fazenda, Dr. João Heraldo, para
comparecer a esta Casa. Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Secretário, na sua exposição, V. Exa. coloca claramente que,

realmente, o Governo Federal - e considero que de forma irresponsável -
quase nos colocou numa situação complicada em nível internacional, pois
ficamos extremamente vulneráveis.

Essa manutenção artificial que se tenta fazer entre o real e o dólar faz com
que tenhamos uma economia artificial, e realmente o grande responsável
pelo problema que estamos vivendo hoje é o Governo Federal. Esse rombo
de R$8.000.000.000.00 que tivemos em apenas uma semana é
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responsabilidade única e exclusiva do Governo, que nos colocou vulneráveis
a essa questão. E R$8.000.000.000.00 significam mais do que todos os
projetos que o Governo vai fazer na área social nos próximos 3 anos. Todos
esses projetos não chegam a essa quantia.

Para socorrer a crise do sistema, abrimos mão dessa quantia, torramos em
1 semana R$8.000.000.000,00. E V. Exa. colocou claramente que acha que
o Governo agiu corretamente. Eu. particularmente, discordo
terminantemente dessa questão, dessa farra do Governo para continuar
sustentando os banqueiros, em detrimento da população. Depois, ainda joga
a responsabilidade sobre os trabalhadores.

Gostaria de fazer algumas perguntas a V. Exa. Primeiro, qual é o real
déficit de caixa? Pelas contas que tivemos aqui, pelo balanço que o Estado
apresentou, em 1995 tivemos um déficit da ordem de R$957.000.000,00 e,
em 1996, de R$773.000.000,00. V. Exa. disse que era de R$400.000.000,00.

Gostaria que o senhor nos dissesse qual foi o real déficit de caixa que
tivemos. Pelo balanço que temos em mãos e pelas contas do Governador
que estamos votando, chegamos a esse resultado que acabamos de citar.
Quero saber se ele está correto. Para este ano, posso garantir, a previsão é
de elevação do déficit.

No final do ano passado, quando V. Exa. esteve aqui discutindo a Lei
Kandir, que tivemos que votar às pressas, em menos de 10 dias, sem poder
discutir direito, dissemos que ela traria problemas, enquanto V. Exa. disse
que ela traria benefícios para o povo de Minas. Hoje, qual é o real peso da
Lei Kandir nas finanças do Estado? V. Exa. continua defendendo a Lei
Kandir, acreditando mesmo que ela traz grandes benefícios para o povo?

Qual é a repercussão do FEF nas contas do Estado? O que o Governo
Estadual tem feito para sensibilizar o Governo Federal a mexer nessa
política que tem sido, no meu entendimento, danosa para a economia do
Estado?

Com relação ao pacote de Minas, percebemos de novo o Estado
penalizando alguns setores. Por que não discutir hoje uma progressividade
dos impostos? Seria justo que quem pudesse mais pagasse mais e quem
pudesse menos pagasse menos. Da forma como o pagamento dos impostos
está sendo colocada aqui, mais uma vez a população pobre está sendo
penalizada. A PRISAVAT beneficia apenas um número pequeno de pessoas.

Mais de 90% da população vai pagar mais caro nas suas contas de
energia. O IPVA vai sofrer um aumento de 33%, e a economia que o Estado
vai fazer é da ordem de R$32.000.000,00, sendo que metade disso é
compartilhado com as Prefeituras.

Na administração direta, no ano passado, o Governo gastou
R$30.000.000.00 só com publicidade. Se ele diminuísse isso pela metade,
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conseguiria a mesma economia que está cobrando da população.

Formas de mexer, achamos que existem. Só que o Governo prefere outros
mecanismos.

São essas, Sr. Secretário, as questões que levanto de início. Gostaria de
ouvir primeiramente, de V. Exa., uma exposição a respeito delas, para
depois, na minha réplica, poder discutir melhor.

O que não podemos é, no próximo ano, estar mais uma vez pagando, e
muito caro, por esses projetos votados às pressas, de qualquer jeito e, na
minha forma de pensar. equivocados.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. João Hera Ido Lima.
• Sr. João Heraldo Lima - O caminho escolhido pelo Governo Federal

para combater a inflação implicava com clareza, desde o inicio, alguns
custos.

A avaliação feita foi que uma âncora cambial, apesar dos riscos que um
programa de estabilização baseado no câmbio pode trazer, era, entre as
alternativas, a opção mais aconselhável, em vista da expectativa de que o
cenário internacional se mantivesse favorável durante os anos iniciais do
Plano. E o Governo fez essa opção.

Gostaria, aliás, de deixar claro que eu não estava criticando essa opção do
Governo. Considero que foi a mais correta, a mais eficaz e a que menor
sacrifício trouxe à população brasileira nesses três anos. E difícil ver um
plano de estabilização com os resultados que o Brasil obteve no que se
refere a emprego, salário e distribuição de rendas. Agora, que existem riscos
é inegável.

Se o câmbio está inadequado, acho que o Governo não pode, em hipótese
nenhuma, mexer nele agora. Se mexer agora, todo o Plano Real acaba, e
vai acabar violentamente.

Agora estamos em uma fase em que não há esse tipo de escolha, como
havia antes de se lançar o Plano, de fazê-lo com determinado desenho, com
determinada arquitetura ou com outra. Lançado o Plano, praticado o Plano,
percorridos três anos e meio, não há mais esse tipo de opção. Acho que o
Governo está corretíssimo em defender o câmbio, tem que continuar
defendendo, tem que buscar as reformas estruturais, tem que buscar o
equilíbrio das contas públicas. O Brasil não pode conviver muito tempo com
isso. Tem que cortar as despesas do setor público amplamente, e isso
envolve corte de pessoal, necessariamente, que é o maior item da despesa.
A sociedade brasileira terá que encontrar os seus caminhos. Terá que
negociar isso e enfrentar esse problema.

Todo o problema previdenciáno brasileiro está pendente. Não está
resolvido. Em Minas Gerais temos situação da maior gravidade.
Simplesmente, não existe provisão nenhuma para esse conjunto de direitos
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e obrigações que o Estado tem que atender. É situação de gravidade
excepcional. Isso tudo se inclui na problemática das contas públicas. A
questão do câmbio é delicada, mas, na minha avaliação, o Governo está
corretíssimo na sua ação.

Em relação ao segundo ponto mencionado pelo Deputado, o déficit de
caixa é até maior do que esse encontrado. Estava me referindo ao déficit de
caixa. Esse déficit ai é o patrimonial e envolve grandes diferenças,
sobretudo na questão da contabilização do IPSEMG. Já tivemos
oportunidade de discutir isso aqui. O Estado lança as contas do IPSEMG
com determinados critérios com os quais o IPSEMG não concorda,
necessariamente, ou não lança com os mesmos critérios.

Além disso, há a questão da divida flutuante. Muitas vezes eu menciono a
divida flutuante, e ela entra num resultado patrimonial diferente. Posso ter
outra contabilidade dos restos a pagar. Esse resultado a que me referi, de
R$1.100.000.000,00 ou R$1.200.000.000,00, em 1995, é o déficit de caixa
total ocorrido, e não o patrimonial, não o que está no balanço.

Com relação à Lei Kandir. continuo tendo a mesma posição. O Governo de
Minas continua tendo a mesma posição. Somos favoráveis à Lei Kandir, que
é absolutamente necessária para o País. Ela é benéfica. Não há
possibilidade de o País exportar tributos como vinha exportando. O que saiu
errado?

Fizemos uma negociação muito complexa, porque era uma negociação
que estava envolvendo o que ia acontecer no futuro. Tínhamos a exata
consciência disso. Tínhamos o compromisso do Governo Federal - e os
Governadores assim entenderam - de que não haveria perdas.

A discussão dos mecanismos para as perdas é que nos foi prejudicial.
Sobretudo uma providência que não constou no texto da Lei Kandir - e o
Governo Federal poderia ter sido mais compreensivo com a situação dos
Estados -, a escolha do período-base de análise para se comparar o
desempenho da receita. Esse período-base escolhido foi prejudicial aos
Estados. Mas isso é urna questão quase lotérica. Ele poderia ter sido
prejudicial à União.

Do ponto de vista dos efeitos da Lei Kandir - temos pouco mais de um ano
de vigência da lei, que entrou em vigor em novembro do ano passado -,
tivemos perda de receita. nesses 12 meses, de aproximadamente
R$500.000.000.00, e um ressarcimento de R$160.000.000.00 a
R$170.000.000.00, por meio dos mecanismos previstos na própria lei. Ou
seja, estamos tendo perda liquida dessa diferença entre os
R$500.000.000,00 e os R$160.000.000.00 ou R$170.000.000,00 recebidos.
Portanto, há perda para o Estado, sim. E possível melhorar esse mecanismo
do seguro-receita, o mecanismo do ressarcimento? Em tese, sim. Mas as



1042
dificuldades são muito grandes. Se, por exemplo. propusermos - já
pensamos nisso, já chegamos a discuti-lo - ao Governo Federal a mudança
do período-base de comparação. O período escolhido pode ser muito bom
para Minas Gerais, mas ruim para o Paraná, para São Paulo ou para a
Paraíba, que não vão concordar com isso. Então, vão propor outro período,
que pode ser muito bom para eles mas muito ruim para Minas e outros
Estados.

Já fizemos inúmeras tentativas para achar uma posição que pudesse
refletir a média da situação dos Estados brasileiros, mas há dificuldade
enorme. Achamos que o ônus do período de adaptação está mal distribuído.
A União deveria ressarcir mais os Estados. Não integralmente, pois, se a
União ressarcisse integralmente, sena como se a lei não existisse. Todo o
sacrifício ficaria para a União. O que sempre dissemos ao Governo Federal é
que essa transição, até para dar aos Estados tempo de se adaptarem,
deveria ser melhor distribuída. Quer dizer, o ónus da transição deveria ser
mais bem repartido entre a União e os Estados. Agora, recentemente, o
Governo Federal concordou com a postergação da entrada em vigor de uma
nova etapa da Lei Kandir - a desoneração de bens de uso e consumo - para
o ano 2000, o que nos aliviou, porque estávamos muito preocupados com a
entrada em vigor desse dispositivo em 1 0 de janeiro. Vamos continuar
discutindo com a União. Vamos continuar debatendo e demandando,
procurando formas de melhorar o ressarcimento que o Estado obtém a fim
de melhorar essa transição. Mas a nossa posição é rigorosamente a mesma.
Teríamos votado, como votamos, a favor da Lei Kandir. Ela é importante
para o Brasil. Só avançaremos se tomarmos medidas corajosas como essa.
É uma lei absolutamente indispensável para o País. Mas temos de cuidar
melhor dessa transição, dessa repartição do ônus.

Com relação ao FEF, já mandei para a Assembléia os números relativos a
ele. O impacto do FEF sobre o Estado de Minas, sobre o Governo Estadual,
é da ordem de R$38.000.000,00 por ano.

Mais uma vez aqui - e é uma questão de posição com relação à política e
ao entendimento das necessidades do País - nós apoiamos o FEF, sabendo
que haveria perda de cerca de R$38.000.000,00 de receita por ano.
Entendemos que, do ponto de vista das necessidades do Plano Real, é
importante a existência do FEF. Nesse caso, também, o Governo vem tendo
posição coerente e consistente de apoio ao Plano Real. Mais uma vez, do
ponto de vista da negociação com a União, eventualmente, poderíamos ter
compensações em outras oportunidades, em outras áreas.

Com relação à progressividade de impostos, confesso ao ilustre Deputado
Gilmar Machado que tive dificuldade em entender a sua pergunta. Não
entendi a que imposto o senhor está se referindo, 0 ICMS já tem alíquotas
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diferenciadas, de maneira geral; o IPVA também tem alíquotas
diferenciadas. Então, perguntaria que progressividade e em que tipo de
imposto? Praticar a progressividade com os impostos indiretos é conceito
novo. A progressividade existe para ser praticada nos tributos diretos. Não
há como praticar a progressividade. além da existente. Por exemplo, na
cesta básica, há produtos com atíquotas de ICMS menores do que em
outros. Mas a progressividade no sentido clássico do termo - paga mais
quem ganha mais, ou paga mais quem tem mais - é difícil de ser conciliada
com a competência que o Estado tem. O Estado tem poucos tributos de sua
competência - são basicamente o ICMS e o IPVA.

O Sr. Presidente - Passamos a palavra novamente ao Deputado Gilmar
Machado. Mas pedimos não só a ele mas também aos outros Deputados que
sejam bastante objetivos, uma vez que já temos diversos Deputados
inscritos e que pretendem também dar a sua colaboração.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, continuo discordando da
política de âncora cambial, porque ela realmente vem trazendo problemas
graves. O próprio Secretário disse que torramos cerca de
US$8.000.000.000,00 em menos de uma semana, e essa âncora cambial
aumentou o desemprego no País e também a distância entre ricos e pobres.
Todos os relatórios comprovam isso. E lógico que está havendo mais
dinheiro no País, mas os ricos estão mais ricos e os pobres estão mais
pobres. O desemprego é o maior na história do Pais, nunca tivemos um
indice de desemprego tão alto como agora.

V. Exa. deixou claro que o Governo do Estado está querendo cortar
pessoal. No entanto, o Governo vem falando sistematicamente que não,
porque o quadro de pessoal do Estado está enxuto. V. Exa. vem agora e
afirma que quer cortar pessoal. Acho que a posição do Secretário é mais
honesta. Não se deve fazer demagogia, dizendo que não haverá demissões.
V. Exa. está assumindo que o Governo quer demitir, sim.

Com relação ao IPSEMG, acho que V. Exa. tem razão, no meu balanço eu
colocava isso. São aqueles arranjos que ocorrem. Eu discordo de sua visão
com relação à Lei Kandir, que é penosa e danosa. V. Exa. disse claramente
que estamos perdendo dinheiro. No entanto, V. Exa. acha isso natural. Por
quê? Porque agora haverá aumento da conta da luz do povo e do IPVA dos

E

	

	carros. Por quê? Porque tem que sustentar lá em cima e defender a perda de
mais de R$300.000.000.00.

o	Assim fica fácil, é só se aumentarem o IPVA dos carros, a conta da luz. a
o conta da água. E o povo paga. E muito cômodo. Discordo dessa visão, dessa

tese. V. Exa. disse que os mecanismos de cálculos foram muito bem
trabalhados, que são uma loteria. Acho que os economistas têm que parar de
jogar com a vida do povo. V. E.xa. usou o termo certo. E loteria mesmo.
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Chutam aqui e vêem se dá certo ali. Mais uma vez, o povo paga a conta dos
chutes errados.

Há o impacto do FEF. São R$38.000.000,00, que parecem pouca coisa.
Vão aumentar 33% no IPVA, que renderão 15%. Vão render 32%, que serão
divididos com as Prefeituras. Então, renderão 15%. E muito cômodo ficar
falando que precisamos defender lá em cima, penalizando mais uma vez o
povo.

Quando falo em progressividade, quero dizer o seguinte: votamos há
pouco a diminuição de ICMS para perfumes e outros produtos, mas vamos
aumentar a conta de luz. Isso é que não consigo entender. Perfumes são
comprados por quem realmente quer, quem pode. Agora, de luz todos
precisam. Como vamos ficar sem energia? Estamos com uma política
equivocada. Estamos diminuindo taxas de algumas coisas e aumentando de
outras. Discordo veementemente dessa política do Governo.

O Sr. João Heraldo Lima - Deputado, tenho que responder com ênfase a
essa questão do pessoal. Por favor, não distorça as minhas palavras, pois
temos aqui dezenas de testemunhas. Não disse que o Estado quer ou vai
demitir pessoal. Não disse absolutamente isso. O que disse, venho dizendo
isso o tempo todo, é o seguinte: em primeiro lugar, as medidas que o Estado
tem para anunciar são essas. A posição do Governo já foi claramente
manifestada e verbalizada pelo Governador. Não faço comentários sobre o
que disse e o que vem dizendo o Governador. A posição do Governo é
aquela. O que disse é que no Brasil, e incluo Minas Gerais, não consigo ver
solução para o problema fiscal sem um drástico corte de despesas do setor
público. Aqui incluo o Estado, municípios e a administração indireta. Cada
vez mais tenho convicção disso, cada vez mais estou vendo as dificuldades
crescentes da administração pública, cada vez mais estou vendo passivos a
descoberto, como o passivo previdenciáno, sem ação dos governos, das
assembléias, das câmaras municipais, cada vez mais estou vendo a situação
de insolvência do setor público brasileiro se agravar. Diante desse quadro,
tenho a convicção, como economista e técnico do Governo, de que a
solução virá de forma negociada ou por ruptura, do tipo: -cadê o meu
dinheiro? Não tenho para pagar. Ah, mas tenho um direito debaixo do braço.
Bem, não existe o dinheiro. O que disse foi isso. Não falei de decisão de
Governo, mas de uma constatação sobre a qual me debruço diariamente: o
setor público no Brasil não terá viabilidade sem uma ampla reformulação de
despesa e receita. Como a despesa com pessoal é maciçamente maior,
certamente, será impossível fazer uma reforma da despesa pública sem
mexer nela. Não há nenhuma mensagem, nenhum projeto sub-reptício
tratando disso.

Em relação a esse projeto de perfumes, devo dizer que não é do
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Executivo, não faz parte do nosso programa fiscal.
O Sr. Presidente - Vamos passar a palavra ao Deputado Cleuber Carneiro.
O Deputado Cleuber Carneiro - Sr. Secretário, estamos acompanhando

atentamente a sua exposição. Examinamos o nosso pacote. sentimos que
esses ajustes fiscais - e desajustes da economia - nunca são feitos com
doçura ou com afeto. Claro que nem poderia sê-lo. São traumáticos, duros,
amargos.

Vejamos o problema do IPVA, que foi debatido pelo Deputado Gilmar
Machado. Entendo que o aumento é justo. Ter carro em nosso Pais é um
privilégio de poucos. Então, penso que o aumento do IPVA. para pagar um
pouco mais quem pode mais, veio em boa hora. Penso até que poderia
haver uma progressão. Esse imposto para quem tem um carro. o dobro dele
para quem tem dois, o triplo para quem tem três e assim sucessivamente.

O aumento da CEMIG excluiu o consumo de até 30kw e, tenho a
impressão, uma grande maioria da população mais carente.

Quando veio o aumento do imposto sobre bebidas, e ressalve-se, com
louvor, a cachaça do operário, do pobre, do brasileiro, a bebida nossa, e a
cerveja, acertadamente deixadas de fora pelo Governo, considerei-o
justíssimo. Quem pode beber champanhe francês, vodka russa ou polonesa,
que pague, cada dia mais, por esse privilégio em nosso País.

Penso que a COPASA-MG deve ser aberta para participar do Governo
como um todo. Lembro-me de que é a empresa do Estado mais beneficiada
com o saldo positivo que temos do convênio do leite com São Paulo. E ela
usa quase a totalidade dos recursos para se reequipar, comprar acessórios,
peças, etc. Ora, quando o Governo se compromete com o seu caixa, na
expansão da COPASA-MG, é preciso que ela também, abrindo-se em suas
ações, indo para a Bolsa, permita que o Estado utilize esse crédito no que for
de necessidade mais imediata, no pagamento das contas públicas, do
funcionalismo, etc. E claro que o pacote é amargo. Particularmente, discordo
dele e me preocupo. O aumento do diesel, por exemplo, parece que
repercute em quase tudo, porque temos uma economia baseada no
transporte. Por isso. esse aumento é perigoso, a não ser que seja uma
punição para o acordo setorial feito pelo pessoal do transporte, que pediu a
redução do ICMS de 18% para 12%, garantindo que haveria, com essa
diminuição, maior recolhimento. o que não ocorreu. efetivamente.Temo pelo
problema do diesel e gostaria que o senhor nos explicasse essa repercussão
no todo.

Por último, eu gostaria de saber qual é a expectativa do Estado e de sua
Secretaria com relação ao ICMS para o próximo ano. E uma expectativa
favorável, de crescimento?

Eram essas as nossas palavras. Acho que todos nesta Casa têm
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consciência de que o pacote é amargo; de que. como eu disse, não vem com
afeto nem com açúcar.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário João Heraldo Lima.
• Sr. João Heraldo Lima - Com relação ao diesel, é exatamente isso.

Quero lembrar que o diesel não faz parte das medidas enviadas para a
Assembléia. O que já está em vigor é a volta da alíquota para 18%. Ela
havia sido reduzida para 12% exatamente em função de compromissos
assumidos com dirigentes de entidades relacionadas ao transporte e de uma
expectativa de aumento da arrecadação. Então, nós a praticamos por quase
dois anos, mas há seis meses já vimos advertindo esse pessoal de que os
resultados não eram satisfatórios. Assim, voltamos com a alíquota para 18%
e, agora, vamos observar o comportamento da receita para, depois, fazer
uma avaliação. Ainda é muito cedo, porque retomamos com a alíquota de
18% há apenas um mês e meio, mas procederemos a uma avaliação e,
evidentemente, discutiremos sobre o que fazer com o pessoal do setor.

Com relação à posição que o Deputado expôs sobre as alíquotas, acho que
é exatamente isso. O Governo, realmente, tem essa visão, quer dizer,
procuramos agir dentro das limitações de se praticar a progressividade, de
se pouparem determinados setores do aumento de impostos. Realmente,
praticamos isso, e o senhor deu bons exemplos. Acho até uma idéia razoável
essa sobre o IPVA para quem tem mais de um veículo de passeio. Confesso
ao senhor que não tenho certeza da viabilidade operacional para se
administrar isso, mas é uma idéia razoável.

Com relação à energia, houve a preocupação de mantermos a isenção -
não é nem a alíquota menor, mas a isenção - para os consumidores de até
30kw. Então, essa preocupação com a eqüidade existe. Alguém pode até
dizer que a eqüidade contida nas medidas que estamos mandando é tímida
ou pequena, mas existe.

Vou aproveitar a oportunidade e pedir licença para citar uma grande
preocupação que tenho, embora o Deputado não a tenha mencionado, sobre
a questão do aumento da aliquota do cigarro. Nos últimos dez dias, fomos
procurados pela alta direção da Souza Cruz, que nos fez ver os riscos de um
aumento da alíquota do cigarro, sobretudo com relação ao contrabando. Eles
deixaram conosco alguns relatórios, com os quais, confesso aos senhores,
fiquei muito impressionado. No Brasil, a maior fábrica da Souza Cruz é em
Minas Gerais, no Triângulo, e temos de nos preocupar com as
conseqüências do aumento do contrabando, que vem crescendo no País de
forma descontrolada.

O Presidente da Souza Cruz disse que isso faz com que a sua agenda de
trabalho, com relação ao Governo, seja mais importante, nos últimos dois
anos, junto à Receita Federal. Ele me disse que já teve dezenas de reuniões
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com a Receita e a Polícia Federal, envolvendo essa questão do
contrabando. Eles nos trouxeram informações que nós não tínhamos e que
vão merecer um exame criterioso. Preocupa-me um pouco a questão, pois,
muitas vezes, o ganho de arrecadação pode se contrapor a um fenômeno de
desorganização do mercado, que é importante.

Gostaria de fazer, de público, essa ressalva. Os documentos que a Souza
Cruz nos entregou, nós podemos também repassar aos senhores, para uma
melhor avaliação dessas condições.

Com relação aos projetos que mandamos, alterando alíquotas, gostaria de
deixar essa preocupação de que nós tomamos conhecimento após o envio
do projeto.

Com relação ao ICMS, darei o número daqui a pouco. Tenho as
informações, mas elas não estão agrupadas. O impacto no ICMS anual não
é muito grande. Esses itens que estamos apresentando, de elevação de
receita, são importantes, mas os mais importantes, do ponto de vista
quantitativo, são as custas e emolumentos e o IPVA.

Queria aproveitar a oportunidade para mencionar que. no conjunto dos
projetos, as estimativas, evidentemente, são sujeitas a deficiências, incluindo
o diesel, num total de R$191.000.000,00 por ano, bruto. Daqui, temos que
retirar os 25% dos municípios. Esse é o impacto das medidas. Se retirarmos,
aproximadamente, R$50.000.000,00 dos municípios, para nós é
extremamente importante, pois estamos realizando um déficit de grande
magnitude. Temos que procurar diminuir esse déficit em toda a sua
extensão.

Aproveitando a oportunidade, queria mostrar aos senhores o desempenho
do nosso ICMS. Darei o número líquido, quer dizer, em cima ainda temos
que pôr os 25% dos municípios. Em 1995. arrecadamos
R$3.433.000.000.00. Em 1996, arrecadamos RS3.986.000.000.00. Em 1997,
temos a expectativa de fechar o ano com algo entre R$4.150.000.000.00 e
R$4.250.000.000.00. Essa é a parte do Estado, apenas. Ainda há ai os 25%
dos municípios. Isso mostra um crescimento consistente do nosso ICMS
acima da taxa de crescimento da economia e do crescimento do PIB, mas
essa é a realidade, quer dizer, a receita cresce, e o Estado tem o seu
resultado econômico piorado, porque a despesa cresce mais depressa. Essa
é a constatação óbvia, sem nenhum juízo ou julgamento. Estou apenas
constatando que a receita tem crescido, mas a despesa tem crescido mais
rapidamente, portanto o déficit cresce também. Do ponto de vista de alguns
indicadores que poderíamos tomar como sendo aproximados de sonegação,
se pegarmos o índice do P16 em Minas Gerais e o fizermos mensal em
janeiro de 1995 igual a 100, se tomarmos o ICMS também em janeiro de
1995 igual a 100 e produzirmos esse índice mensal de janeiro de 1995 até
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setembro de 1997, temos que o índice do produto é 117.38%, e o índice do
ICMS é 117,09%. Isso mostra claramente os dois caminhando juntos, o que
demonstra que a sonegação não aumentou. E esse índice subestima do
ponto de vista da receita, porque estamos trabalhando com o PIB total de
Minas Gerais. Os senhores sabem que nem todas as atividades econômicas
que compõem o PIB são da competência do ICMS. Ele recai mais
expressivamente sobre as atividades industrial e comercial. Existem amplos
setores, como o de serviços, que estão fora da competência do ICMS. Ele é
um dos setores que mais contribuíram para o crescimento do PIB em Minas
Gerais, nos últimos anos. É o que tem tido as maiores taxas de crescimento.
Portanto, esses números e outras evidências nos mostram que a receita tem
estado no caminho correto. O programa de modernização que estamos
fazendo e o de reforma da receita, que é de longo curso, embora em fase
inicial, já surtem os resultados esperados.

Concluindo, a nossa expectativa para o ICMS é a de que possamos ter
crescimento ainda em 1998. Mostrei o crescimento desde 1995 e esperamos
ter crescimento em 1998. Evidentemente, o resultado do ano, qualquer que
seja a estimativa, estará comprometido pelos primeiros meses do ano. Há
uma expectativa - e hoje ela é praticamente uma certeza - de que os
primeiros meses dos próximos anos não serão favoráveis, do ponto de vista
da atividade econômica. Estamos refazendo essas estimativas, e ainda é um
pouco cedo para uma afirmativa dessa magnitude. Esperamos, ainda assim,
poder ter crescimento do ICMS.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Já tive a oportunidade de ouvir,

inclusive por parte de Deputados, análises sobre o Governo Federal e o
Governo do Estado de Minas Gerais, colocando cada um em uma posição,
como se, em algum momento, tivessem posições diferentes. Quero iniciar a
minha reflexão dizendo que o meu entendimento é o de que o projeto de
Estado que está em andamento é realizado em comum acordo no nível
federal e no estadual. Não vejo diferença do ponto de vista da defesa e da
condução de um projeto neoliberal. Entendo que este País está mal, e o
Secretário já manifestou isso. Penso que há concordância unânime de que a
situação não está boa para nós e não está boa neste Pais.

Se projetarmos para um futuro em médio e longo prazo, no ritmo em que
as coisas vão, parece-me que todas essas medidas também não vão nos
colocar em situação melhor. Se, por um lado, as medidas fiscais, os pacotes
estabelecidos possibilitam uma arrecadação cada vez maior, ou seja, há
financiamento do poder público a partir dos recursos privados, pois o setor
privado está cada vez mais contribuindo para financiar o déficit público, por
outro lado a elevação dos juros, neste momento, anula, praticamente, todo o
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esforço que está sendo realizado.

Uma outra questão que me parece grave, neste momento, é verificarmos
que esse é um modelo excludente, que causa desemprego. O Secretário
disse e depois afirmou com outras palavras - mas podemos revê-las, não
estou dizendo que a afirmativa inicial seja a prevalecente - que, no setor
público, como o maior peso - e concordamos com isso - é o pessoal, são os
recursos humanos, será nesse lado que a penalização também, no sentido
de qualquer corte, poderá ocorrer mais intensamente. Essa é a afirmação
inicial do Secretário João Heraldo. Se isso é conduzido nessa lógica, vamos
encontrar demissões, restrição salarial e reforma no sentido, inclusive, de
subtrair direitos que poderiam ser assegurados se tivéssemos tido um
processo gerencial do Estado melhor do que foi e está sendo.

Recentemente, tive a resposta do Governo com relação a uma reflexão
que já tínhamos feito, de que a divida que ele está pagando hoje ou o seu
endividamento é muito em função da tomada de empréstimos vultosos e
pouco eficazes, realizados no passado. E. hoje, em função dos juros e dos
juros sobre juros, essa divida está aumentando cada vez mais. Basta dizer
que, no Governo Azeredo. ela mais do que dobrou com relação ao início da
sua atividade. Depois, gostaria de saber a reflexão do Secretário sobre isso.

Acho que neste momento não dá para o Estado continuar pagando a dívida
e, em muitos casos, colocando-a como duvidosa, como suspeita, inclusive,
de ser resultante de superfaturamento, por mal gerenciamento, por má-
condução dessa dívida, e que a continue pagando sem fazer a necessária
auditoria. Acho que já vai tarde esse processo, essa demanda que é
originária da Constituição Federal. Quando da promulgação da Constituição
Federal, no ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estava claro
que, em nível federal, deveria se fazer uma auditoria da divida pública.
Entendo que essa determinação, que essa orientação constitucional deveria
ser extensiva a todos os Estados e ao nosso Estado de Minas Gerais, ou
seja, fazer auditoria da dívida pública.

Quero ainda, se me permitir o Presidente, colocar algumas questões bem
rapidamente.

Estamos falando de um pacote que, cada vez mais, penaliza o setor
privado, a população, os servidores públicos, e, no entanto - pelo menos,
pelo que o Secretário explicou -, ele mantém o perfil do ponto de vista da
arrecadação final.

Até o momento, a informação que temos é de que o nível de sonegação
fiscal é elevadíssimo em Minas Gerais. O que precisa ser feito não é manter
a eficiência: é aumentar a eficiência fiscal do Estado. a fim de combater a
sonegação fiscal.

Outra questão importante: um Estado que tem pouco recurso tem que
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fazer um controle melhor do seu património.

Referi-me à divida, e quero citar dois exemplos realmente preocupantes.
Um diz respeito à tomada de recursos para investimentos públicos mal-
dingidos, mal-conduzidos, com evidências claras de superfaturamento. No
caso do CARDIOMINAS, verificamos esse fato, encaminhamos o resultado
da CPI ao Ministério Público e ao Governo do Estado, e, até agora, não
vimos nenhuma atitude concreta e eficaz para combater a sonegação e fazer
reverter aos cofres públicos o produto dessa sonegação.

Mais grave ainda, na nossa opinião, é o Governo, ao invés de cobrar o que
lhe é de direito, lavar as mãos e conceder de graça o CARDIOMINAS a uma
instituição privada.

O segundo exemplo preocupante que tenho a citar são as causas
trabalhistas. O Estado, em muitos casos, por ineficiência em cumprir a
legislação, foi submetido à cobrança legítima de direitos trabalhistas.
Sabemos, no entanto, que muitas dessas causas, como foi o caso da
RURALMINAS, foram manipuladas e, no processo de condução, tomaram-se
causas extremamente caras, além do líqüido direito do trabalhador.

Que no combate à sonegação, esses dois pontos a que me referi sirvam de
roteiro para o Estado.

Enquanto o Governo estabelecer essa relação com a sociedade, veremos
nosso Estado num processo cada vez mais recessivo e, na realidade, sem
grandes perpectivas de futuro. Entendo que o grande futuro do Brasil está
calcado em outro enfoque, ou seja, na retomada do desenvolvimento, na
qualificação dos recursos humanos, no investimento na universidade
brasileira, que tem pouquíssimos recursos, enfim, em tudo aquilo que
realmente leva uma nação adiante. O fato é que, se tivermos de usar o
dinheiro para pagar contas, e contas cada vez mais caras, seguramente o
nosso futuro estará comprometido.

Uma última questão. Sr. Secretário: vejo o Governo do Estado de Minas
Gerais não só parceiro da política federal, mas também muito submisso ao
jogo loténco do Governo Federal, em prejuízo do Estado de Minas Gerais.

Entendo que, mesmo numa lógica de sacrifício, é possível planejar esse
sacrifício e distribuí-lo de maneira não loténca. Para isso, podemos nos valer
da matemática, da ciência e da filosofia. Assim, com certeza, não
paparemos preços tão elevados e não comprometeremos outros Estados.

E preciso pensar um novo pacto federativo, em que os prejuízos, as
responsabilidades e as possibilidades de desenvolvimento sejam analisados
em termos globais.

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Com a palavra, o
Secretário João Heraldo Lima.

0 Sr. João Heraldo Lima - A questão dos juros, do ponto vista fiscal, é



1051
preocupante, sim. Juro é sempre ruim para quem deve muito, e o Estado de
Minas Gerais é o segundo devedor da Federação. Só é superado por São
Paulo.

Qualquer elevação dos juros traz, conseqüentemente. um impacto
negativo para aquele que deve, mesmo que ele não esteja pagando o juro
naquele momento. Numa dívida rolada, o juro cresce e, em decorrência
disso, o estoque de dívida também cresce.

Isso é preocupante, é uma constatação. O Brasil é um grande devedor. No
setor público brasileiro, todos os Estados são devedores, a União e a grande
maioria dos municípios. Para atacar essa questão é preciso mais que mera
retórica ou posições simplistas. Nós nos lembramos bem do que ocorreu
com o último Presidente da República que quis mexer com a dívida no
Brasil.

E necessário lembrar que a outra face da dívida são os financiadores.
Quem financia a dívida pública no Brasil somos nós, são os cidadãos
brasileiros. Qualquer cidadão brasileiro que tenha acesso a uma conta
remunerada em um Banco está financiando a divida pública. Se ele recebe
os juros diários ou os juros no final do mês, acha bom, enquanto poupador.
Quem está pagando grande parte daqueles juros é o Governo. A dívida não
existe abstratamente. Se existe a dívida é porque existem financiadores.

Há a parte do capital próprio dos Bancos, mas eles funcionam, no jargão
do mercado muito alavancados, com capital de terceiros, e terceiros somos
nós, a população em geral, a parte da população que tem acesso a contas
bancárias e a aplicações. A questão da dívida pública no País não é trivial,
não é simples. Não é com base em impulsos generalizantes que
resolveremos essa questão. Os juros estão altos, é preciso cortá-los. Para
cortar os juros é preciso cortar a demanda por crédito. Quem demanda
crédito no Brasil é o setor público, que gasta mais do que arrecada e tem que
recorrer ao crédito. A origem das coisas é essa. Não se pode confundir causa
com conseqüência. Se não há demanda de créditos, os juros deverão cair.

Com relação à auditoria da divida, hoje, a divida de Minas Gerais tem uma
configuração muito simples. Está toda às ordens. Deputado, para qualquer
tipo de escrutínio. Temos, fundamentalmente, dois tipos de dívida. A dívida
mobiliária, que é a dívida em títulos mobiliários. Ela está mais que
escrutinada. Todas as operações de lançamento da divida, centavo por
centavo, estão registradas no Banco Central e no Senado Federal e,
evidentemente, respaldadas por leis estaduais. Toda a evolução dessa
divida, tudo que ocorreu, está tudo rigorosamente registrado.

Lembro que a Constituição de 1988 proibiu os Estados e as Prefeituras de
emitirem nova divida mobiliária. A última emissão de dívida mobiliária em
Minas Gerais foi em meados de 1988, antes da promulgação da
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Constituição.

Temos ai que mais de 314 da dívida pública de Minas Gerais é dívida
mobiliária. O outro quarto restante é fundamentalmente composto de:
contratos de dívida fundada com organismos internacionais, como o Banco
Mundial, BID, Pex in Bane, OSCD, e dívida fundada internamente,
fundamentalmente, com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica
Federal. A nossa dívida é isso, Deputado. Esse conjunto importa hoje em
mais de R$12.000.000.000,00. De modo que não posso, como integrante do
Executivo, aceitar - se entendi bem - as insinuações do senhor de que essa
dívida tem de ser auditada porque existem coisas obscuras. Não temos
dividas flutuantes de exercício anterior ao exercício de 1997. Não temos
dívidas ocultas com fornecedores, empreiteiros ou qualquer coisa desse tipo.
A divida fundada de Minas Gerais tem esta configuração: ou é mobiliária ou
é resultante de contratos com organismos internacionais ou nacionais
públicos.

Assim, aceitamos qualquer sugestão de auditoria. Está tudo às ordens e
disponível. Mas o que há é divida elevada. Se o País é sério, temos de
discutir se queremos pagar, ou não, essa dívida. O resto é espemeio contra
a dívida, que vem sendo acumulada ao longo dos anos. A política monetária
afetou essa dívida? Afetou, e muito. Desde 1988 Minas Gerais não tomou
nem um centavo de divida mobiliária, no entanto ela mais que quintuplicou
nesse período. Em função de quê? Dos juros. Não há nenhuma dúvida, e
ninguém questiona isso. Mas é aquela história: quem está na chuva é para
se molhar. Tomaram empréstimos a juros flutuantes. Quem toma
emprestado a juros flutuantes sabe do risco que está correndo. Na hora que
toma emprestado, é bom. Gasta o dinheiro. Aí, quando a dívida cresce, não
se quer pagar? E isso que é uma proposta de construção de um país sério?
E ficar atacando o juro? E a dívida que foi feita em nome do Governo?

A solução mais simplista com relação à dívida foi a que o Collor tentou
implantar. Foi a mais simples, e nós o sentimos no bolso. Ele deu uma volta
de 3600 e chegou nos financiadores da divida, que somos nós, a sociedade.
É a sociedade que financia a dívida do setor público. Qualquer coisa que
fizermos com a divida do setor público estamos fazendo com a sociedade.
Isso é que tem de ficar absolutamente claro.

Qual foi o grande benefício que tivemos ao renegociar com a União? Ainda
não conseguimos fechar, o que prova que não há submissão nenhuma. E
nisso discordo radicalmente do senhor. Não há submisão nenhuma ao
Governo Federal. Pelo contrário, há autonomia e independência, mas há
também parceria. E obvio. O Governador é do mesmo partido do Presidente
e apóia integralmente o Plano Real, que, entendemos, trouxe muito mais
benefícios do que malefícios ao Brasil. Agora, renegociamos a divida com
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juros fixos. Agora, sim, o estoque da divida mobiliária, que ao longo de 25
anos esteve sob juros flutuantes, sujeitos às oscilações da política monetária,
está resguardado porque o juro é fixo ; Mas alguém está pagando essa conta
para nós, para o Estado de Minas. E a União. Mas a União está pagando
com o quê? Com o seu orçamento fiscal. E o que é o orçamento fiscal? É a
sociedade pagando a conta.

De modo que essa questão da divida não comporta soluções simples. Não
comporta desejos. O juro alto penaliza muito, sempre é sinal de dificuldade.
Mas, em determinados momentos, no mundo interno, em todo e qualquer
tipo de economia, com qualquer tipo de organização político-social. o
Governo tem que aumentar o juro. Aí, é muito ruim para quem deve. Isso é o
que tem ocorrido no Brasil.

Com relação à tomada de empréstimos para o CARDIOMINAS,
desconheço essa questão. Vou verificar como teria se dado esse
financiamento. Todos os empréstimos de dívida fundada que o Governo
tomou estão registrados no Banco Central e no Senado Federal e nesses
registros estão as razões da tomada de recursos.

Com relação à sonegação, mais uma vez vou discordar do senhor. Não
podemos ter a idéia impressionista de que a sonegação está aumentando.
Afirmo que não está aumentando. Na sua cidade, ao lado da sua fazenda -
se for o caso -, ou na região de seu conhecimento, pode haver casos aqui e
ali, é evidente. Ao andarmos, podemos ver muitos atos ou movimentos de
sonegação. Qualquer cidadão vê atos de sonegação. Mas desafio a qualquer
pessoa, amigavelmente, em cima de números consistentes para o conjunto
do Estado de Minas Gerais, a que prove que a sonegação está aumentando
nesses últimos anos. Há apenas um indicador - que mostrei - de que a
sonegação está aumentando. Mas todos os outros indicadores mostram o
contrário. O ritmo de crescimento da economia tem sido acompanhado pelo
ritmo de crescimento do ICMS. E um indicador que mostra que a receita está
crescendo "pari passu" com a economia.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Não disse que a sonegação está

aumentando. Eu disse que a sonegação precisa ser combatida. Pedi
esclarecimento ao Secretário para saber se tia redução da sonegação,
porque há uma constatação de que a sonegação é alta. Foi essa a questão
que coloquei. O Secretário não respondeu qual é o nível de sonegação no
Estado.

Com relação à CARDIOMINAS, quero dizer que essa Fundação tem
empréstimo internacional para garantir a sua construção e a compra de
equipamentos feita antes ou no início da construção. Esse empréstimo faz
parte da divida que estamos pagando. Quando talo em auditoria - e talvez
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esse não seja o termo mais adequado, não sou especialista nesse campo -,
estou falando em saber realmente qual é a dívida que estamos pagando. Se
o problema não é com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, com
qualquer outro Banco ou com quem tenha feito o empréstimo originário - e
acredito que não -, gostaria de saber como foi feita essa dívida, porque foi
feita e quais foram os resultados no processo de endividamento do Estado.
Qual é o nível de combate à corrupção, ao mau gerenciamento, à
apropriação desses recursos no endividamento do Estado?

Sei que é muito difícil para o Pais vencer determinadas situações em que
se encontra. Mas foi também de V. Exa. a palavra de que o projeto do
Governo Fernando Henrique Cardoso teria grande desenvolvimento, em
função de um cenário apropriado. Mas desde que foi proposto o projeto do
Governo Fernando Henrique Cardoso sabia-se, inclusive pelo vínculo do real
com o dólar, que esse era um processo arriscado. O problema foram as
medidas de desenvolvimento nacional para podermos chegar a essa
situação sem vivermos uma crise tão grande. Não estou dizendo que essa
questão não seja difícil, mas ela é também um desafio. E um desafio
fundamental para quem governa o País.

O que estamos colocando é que existem outras possibilidades para o
desenvolvimento deste País. São essas as questões. Penso que aí é que
estão as diferenças fundamentais nas nossas concepções aqui
estabelecidas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai pedir aos debatedores, que entendem
a importância do assunto, que sejam breves na sua exposição, pois o
Secretário vai ter que viajar para o Rio de Janeiro ao meio-dia.

O Deputado Gilmar Machado - Baseado no art. 308 do Regimento Interno,
gostaria que V. Exa. determinasse fosse utilizado o mesmo tempo por quem
está perguntando e por quem vai responder. Assim, vamos agilizar o debate.

O Sr. Presidente - Foi essa a decisão anterior da Presidência, passando de
3 para 5 minutos, o que não tem sido respeitado pelos Deputados. Com a
palavra, o Sr. Secretário.

O Sr. João Heraldo Lima - Voltando ao problema da sonegação, gostaria
de dizer que o esforço da Secretaria da Fazenda nesse sentido tem sido
enorme. Quando este Governo assumiu, no quadro da fiscalização havia
1.200 fiscais. Hoje temos 1.700. O reaparelhamento material da Secretaria
da Fazenda, apesar de todas as dificuldades, tem sido feito. O planejamento
da ação fiscal, a remodelação dos métodos de fiscalização também têm sido
feitos. Por último, fizemos um contrato de US$25.000.000,00 com o BIRD
apenas para a Secretaria da Fazenda. Isso mostra claramente um governo
comprometido com o combate à sonegação. E examente isso que permite
essa constatação inicial. Esse programa é de longo curso, mas já colhemos
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resultados. Temos a certeza de que a sonegação, que vinha crescendo,
parou de crescer. Isso já é um avanço.

O Sr. Presidente - A Presidência vai estabelecer um prazo de 3 minutos
para as partes. Caso contrário, não teremos o prazer de ouvir as indagações
de todos os Deputados inscritos. Já temos oito inscrições. Queremos ouvir
com profundidade o Sr. Secretário.

Com a palavra, o Sr. Jorge, que nos falará sobre o problema da
sonegação.

O Sr. Jorge Schmidt - Gostaria apenas de reforçar as palavras do
Secretário em relação à sonegação. Temos três números aqui que
demonstram bem o ganho de eficiência em relação à sonegação. Tivemos,
em 1997, uma receita de ICMS semelhante à de 1996. Entre 1996 e 1997.
tivemos os efeitos da Lei Kandir, que retirou quase 10% da receita. Tivemos
também uma variação do PIB em tomo de 3% a 3.5% nesses 12 meses.
Praticamente de 6% a 7% deveu-se ao aumento de eficiência da
fiscalização. Temos também um indice de inadimplência, que historicamente
se situou por volta de 5%, caindo hoje para menos de 1%.

E o número de contribuintes que efetivamente recolhem alguma coisa a
cada mês, que girava em torno de 27 mil, hoje chegou a 33 mil. Penso que
são três números que se completam e mostram realmente que o trabalho
que vinha sendo desenvolvido a partir do final de 1996 é consistente e trouxe
um ganho significativo no que tange à eficiência da fiscalização.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Com a palavra, o Deputado
Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Queria inicialmente fazer uma correção. O
projeto de lei de minha autoria não dispensa os perfumes. Estamos falando
de produtos de cabeleireiro e toucador, e não me consta que a assepsia ou o
asseio corporal sejam luxo. Todos os brasileiros precisam cortar cabelo,
fazer a barba, manter a sua higiene pessoal. Pelo contrário, é exatamente
para atender aos mais necessitados. Segundo, há a expectativa de se
eliminar a sonegação, pois os atravessadores concorrem, hoje, com aqueles
que contribuem de verdade. Só uma empresa que me contactou disse que
estava com tudo pronto para abrir uma filial em São Paulo, para fazer o que
todos fazem por aí, com muita facilidade, o que eles chamam de elisão
fiscal, porque economizaria R$25.000,00 por mês. Com  esse projeto, ela não
mais fará isso. Então, ele tem a intenção de aumentar a arrecadação e de
gerar emprego. Conversei com um outro que me procurou, dizendo que era
representante em São Paulo e tinha a expectativa de vir para Minas Gerais,
porque agora tem condições de trabalhar aqui. Não estamos falando em
perder e sim em ganhar, da mesma forma que a Lei Kandir tem a
expectativa de ganhar, mas em médio e em longo prazo. Mas eu preciso
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fazer isso, senão não tenho a expectativa de crescimento em meu Estado.

Queria dizer, muito rapidamente, porque o tempo é curto, o seguinte:
nenhum brasileiro tem dúvida de que as medidas que o Governo tomou
tinham de ser tomadas. Da direita para a esquerda todos concordam que
elas tinham de ser tomadas. Também nesse momento, não é possível mexer
no câmbio. O mundo inteiro está mexendo, mas o Brasil, em situação
fragilizada, não pode fazê-lo, nesse momento. Temos um déficit em conta
corrente de R$34.000.000.000,00, que precisa ser financiado. Vou me
concentrar apenas na seguinte situação: claro que a política do Governo
Federal e até a política externa refletem diretamente nos Estados e
municípios, necessariamente. Estamos diante da seguinte situação: quando
o Governo lançou o Plano Real, ele adotou o câmbio e os juros como
âncora. Não podemos mexer no câmbio, nesse momento, e não podemos
também mexer nos juros, porque precisamos desse financiamento, desse
capital internacional. E aí pergunto ao Secretário: qual seria essa
expectativa, uma vez que o sistema financeiro internacional está com muita
insegurança? O problema não está nem na metade. Podemos ter problemas
mais graves ainda. Estamos, então, na seguinte situação: se penso em
crescimento da economia, em desenvolvimento, vou pensar em importação,
porque preciso importar bem de capital.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que seu tempo está
vencido.

O Deputado Miguel Martini - Está bem. Só mais 30 segundos. Então, se eu
não posso mexer no câmbio, preciso exportar mais e importar menos. Por
outro lado, não posso mexer nos juros porque preciso ter um juro interno
maior para atrair o capital para que ele se mantenha no País.

Qual seria a possibilidade, qual seria a expectativa, a esperança que
teríamos?

O Sr. Presidente - Parece-me que o Deputado Miguel Martini não se dirigiu
ao Secretário.

O Deputado Miguel Martini - Trata-se da questão do câmbio. Não podemos
mexer no câmbio ou no juro interno, porque o juro interno precisa ser
mantido para segurarmos aqui o capital internacional. Então, se preciso
crescer, que perspectiva tenho? Porque não posso mexer no câmbio e não
posso mexer no juro, e, como bem disse V. Exa., citando Simonsen, se a
diferença cambial, se o ajuste cambial não for feito, isso pode nos matar.
Então, que perspectiva temos com relação a isso?

O Sr. João Heraldo Lima - Bem, imagino que o que estava previsto era um
cenário internacional favorável, uma liquidez elevada, a confiança dos
investidores e, conseqüentemente, um juro internacional baixo. Aliás, o juro
até que continua baixo, por razões específicas, ligadas principalmente à
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política norte-americana. Mas o que estava previsto, então, era esse cenário
externo favorável e uma alta velocidade nas mudanças internas. Era esse o
cenário previsto. Voltando àquele exemplo hipotético que usei em minha
exposição inicial, se o Pais tivesse superávit fiscal consistente, ele teria
condições completamente diferentes de enfrentar essa situação.

Então, na verdade, o cenário é o da exigência de mudanças: ou mudamos
as contas públicas rapidamente ou teremos de mudar as contas externas
forçadamente, o que significa que o País teria de promover no câmbio
alguma alteração imprevista, indesejável e não planejada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto, que
também disporá de três minutos.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Secretário João Heraldo Lima, antes de
formular a pergunta, quero parabenizá-lo por sua atuação nesta Casa. Eu
gostaria de colocar algumas perguntas, apenas no sentido de colaborarmos
para o aperfeiçoamento das intenções do nosso Governador.

Sabemos que o pacote do Governador enviado a esta Casa - que tramita
nas Comissões - nasceu, evidentemente, da compreensão da necessidade
imediata de se colocar um pacote como esse para que o Estado de Minas se
tome governável, ou, pelo menos, isso é o que pensa a maioria dos
executivos. Entretanto, pensando no aumento no IPVA de 33%, aqui
defendido pelo Deputado Cleuber Carneiro - que disse que quem possui
carro realmente deve pagar imposto, progressivamente -, isso não seria
penalizar a classe média, já tão penalizada em nosso País?

Sr. Secretário, V. Exa. sabe que tenho pelo Governador e por V. Exa
profunda admiração. Eu apenas gostaria de uma resposta. no sentido de
pensarmos melhor nesta Casa, pois este é um lugar de pensamento. A
energia elétrica, por exemplo, terá um aumento de 37%.

Sabemos que. no Brasil, os impostos nunca atendem ao motivo pelo qual
foram instituídos. Vejam, por exemplo, que. mesmo com a CPMF, a saúde
continua um caos. Sabemos também que o Estado de Minas é alicerçado
sobre jóias, pedras preciosas, minérios riquíssimos que não são taxados ou
não o são como deveriam ser, quando o são, e saem de forma ilícita do
nosso Pais.

Sobre as questões previdenciárias. o Brasil é um exemplo disso. E um dos
países onde mais se recolhe para fundos de previdência. O INPS chegou a
arrecadar mais do que a Argentina inteira e, no entanto, continua esse caos.
Com o aumento para o cigarro e as bebidas alcóolicas concordo plenamente.
Acho que o cigarro deveria aumentar bem mais até. Mas a questão, por
exemplo, da mão-de-obra do trabalhador está intrinsecamente ligada à
questão previdenciána. Sabemos que no Brasil a faixa de consumidores é
muito pequena, é uma classe média já oprimida, a ponto de ser citada no
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microfone como a classe que deveria pagar imposto, mais imposto e mais
imposto porque tem carro. Carro é necessidade, não é luxo. Por que o Brasil
não pode pensar em ser um pais de Primeiro Mundo? Nosso IPVA já é um
dos impostos mais caros que existem. No entanto, vemos as nossas estradas
como um acinte, um atentado à vida daqueles que transitam por elas.

Fui novamente, agora, a Brasília e passei por Montes Claros e Pirapora e
nunca vi tanto buraco, tanto abandono, e pagamos um IPVA caríssimo.

V. Exa. não acha que poderia haver uma outra solução que não a de
aumentar mais ainda os impostos para o povo, que é um dos que pagam
mais impostos no mundo e nunca vê a solução?

O Sr. João Heraldo Lima - Caro Deputado, acho que esta solução é a mais
adequada. O IPVA em Minas não é caro. Existem outros Estados, que vou
citar a título de exemplo, como o Rio Grande do Sul, cuja alíquota é de 5%
sobre automóvel de passeio; São Paulo cobra 4%. Existem vários outros
Estados com alíquotas de 4 e 5%. A nossa era uma das mais baixas. E um
imposto justo, pois apenas 3% da população brasileira tem automóvel. E são
eles quem vão pagar. De modo que eu considero, em primeiro lugar, em
termos de comparação com outros Estados, que a nossa aliquota está
chegando ao nível das alíquotas lá praticadas.

Em segundo lugar, é um imposto direto, é um imposto sobre patrimônio, e
o Brasil deve buscar exatamente esse tipo de tributação: preferencialmente a
tributação direta, que incide sobre o patrimônio. Paga quem tem.

De modo que acho correta a proposta, e ela não excede em nada, pelo
contrário, está até um pouco abaixo dos níveis praticados em outros Estados
da Federação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. A Presidência
fará a inscrição do Deputado Raul Lima Neto para que, no final, se houver
tempo, ele possa fazer nova intervenção.

O Deputado Raul Lima Neto - A todos foi dada a oportunidade da réplica,
Sr. Presidente, apenas um minuto, pois não sabia desse imposto de 5% no
Rio Grande do Sul nem de 4% em São Paulo. Foi muito bom esse
esclarecimento. E. V. Exa. não citou que o imposto sobre energia vai ter um
aumento de mais ou menos 37%.

O Sr. João Heraldo Lima - Da mesma forma, a energia da CEMIG,
residencial, é a segunda mais barata nessa faixa de consumo no Brasil. Não
tenho aqui os dados de cabeça, mas é das energias mais baratas. E nós
estamos preservando aqueles que já tinham isenção, pois continuam com a
isenção. Esse aumento da aliquota vai incidir progressivamente, de acordo
com o consumo. Esse é o mesmo raciocínio que eu aplico ao caso do IPVA.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo.
0 Deputado Mauro Lobo - Inicialmente, cumprimento o ex-colega de
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governo, Secretário João Heraldo, e seu chefe de gabinete, Dr. Jorge
Schmidt. Secretário, o País foi se preparando para ser administrado com
uma inflação muito baixa, mas a área pública, não. Ela, praticamente, nada
fez para enfrentar esse novo tempo. Sem dúvida nenhuma, recentemente.
esse é o fenômeno econômico e social mais significativo que temos. Então,
hoje estamos vendo exatamente esse ajuste da área pública ao novo
cenário. Nós estamos discutindo hoje propostas do Governo do Estado, que
são, obviamente, paliativas. Elas não são propostas que nos darão a solução
para os problemas do Estado. Esses, obviamente, só poderão ser
solucionados através de mudanças estruturais. Sentimos o esforço do
Governo e da sua Secretaria para discutir problemas pontuais. Tivemos - e
até foram citados aqui alguns casos - o caso do óleo diesel e o caso com
relação ao qual esta Casa aprovou projeto, há pouco tempo, na área de
gemas e jóias, reduzindo a aliquota do ICMS. Fazendo isso de forma
pontual, vamos ver o que isso irá significar para aquele setor. Mais ainda,
quando se fala ou se questiona, às vezes, sobre a redução da carga
tributária para produtos tidos como supérfluos, temos também que atentar
para o conceito do que é supérfluo. O que chamamos de supérfluo, para a
França significa US$80.000.000.000.00 de receita anual. Então, gostaríamos
muito de ter esse supérfluo aqui também. O que é importante é ver qual o
impacto daquele produto na economia e o seu impacto social.

Mas, reportando-nos a alguns pontos desse projeto, penso que fica a
Secretaria devendo, quando propõe a criação de uma Secretaria Adjunta de
Receita e de 35 novos cargos. Estamos pensando, obviamente, que isso é
voltado para o incremento da receita em cima da sonegação. Então, é de se
supor que já se deve ter uma idéia do que isso iria significar.

Outro ponto: penso que talvez fosse oportuno, na medida em que o
Governo vem com essa proposta de aumento da estrutura - claro que ele é
muito pouco significativo, e politicamente isso traria um impacto muito
grande -, trazer junto uma diminuição da estrutura do Estado. Por exemplo,
seria o caso de se juntarem algumas secretarias ou de diminuí-las, numa
forma de se compensar. não económica e financeiramente, mas muito mais
até politicamente.

Outro aspecto que gostaria que me fosse esclarecido é o caso da
COPASA. Gostaria de ter dados rápidos sobre patrimônio líquido,
rentabilidade, se o Estado recebe hoje dividendo da COPASA e se pretende,
com a abertura do capital. lançar ações ordinárias ou preferenciais, ou as
duas.

Também sobre custas e emolumentos, qual o impacto principal sobre as
pequenas causas?

Ouvi um entendimento do Presidente do Tribunal de Justiça dizendo que o
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impacto será para as grandes empresas e para os Bancos. Por outro lado,
ouvi também diretores da OAB que refutaram essa afirmação, dizendo que
vai haver um impacto sobre as pequenas causas. Finalmente, preocupa-nos
também o aumento do preço da energia elétrica com o impacto sobre a
atividade econômica.

Sr. Secretário, essas eram as questões que queria apresentar.
O Sr. João Heraldo Lima - Deputado Mauro Lobo, com relação a esse

projeto para a Fazenda, a estimativa de custo adicional da ampliação da
Secretaria da Fazenda, no tocante aos 35 cargos, é de R$155.000,00 por
ano. Então, é um custo pequeno, e, evidentemente, temos total certeza de
que esse custo será em muito superado pelos benefícios e pelo melhor
funcionamento da receita.

Com relação à diminuição da estrutura do Estado, concordo totalmente
com a medida, mas não cabe a mim essa avaliação mais ampla do
momento e das condições mais adequadas para se fazer isso, mas é
evidente que o setor público comporta uma racionalização, e, no nosso caso,
em Minas Gerais, há espaço para essa racionalização, sobretudo pela fusão
de Órgãos hoje existentes, que, se não se sobrepõem em funções, pelo
menos têm enormes ou vastas áreas de sobreposição em que poderíamos
ganhar eficiência com isso.

Com relação às informações que o senhor pede da COPASA, o seu
patrimônio líquido, hoje, é de R$1.000.000.000,00. A empresa não
apresentou rentabilidade nos últimos anos. Como é uma empresa fechada,
não há preocupação com os dividendos. A não-apresentação de
rentabilidade nos últimos anos deve-se muito mais a razões de ordem
administrativa e gerenciais. A empresa tem se imputado nos últimos anos
uma taxa de depreciação muito elevada, e isso compromete o seu resultado.
Quer dizer, por um lado é bom ter uma taxa de depreciação mais elevada,
pois a empresa está se preparando para o futuro, mas, por outro lado, essa
depreciação muito elevada compromete o resultado, afetando-o
negativamente e impedindo que a empresa gere lucro contábil expressivo.
Então, o fato de ela não ter apresentado lucro nos últimos anos não é
preocupante, não é relevante, em função dessa explicação.

Com relação a dividendos, evidentemente, sem apresentar lucro não há
dividendo. Não é a prática das empresas estatais no Brasil remunerar o
acionista. As empresas estatais sempre olharam o acionista como alguém
que não merecesse remuneração de capital. Portanto, não há essa prática.
Não sei se a COPASA alguma vez teria pago dividendo ao Tesouro.

Com relação à abertura do capital, não temos resposta ainda para essa
pergunta. Se, como esperamos, obtivermos a autorização desta Casa para
procedermos à abertura do capital. então, vamos começar o processo de
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escolha dos "underwrfters". quer dizer, das instituições financeiras, dos
Bancos de investimento que vão trabalhar para o Estado, contratados como
assessores externos do Estado, e iniciar o processo de modelagem da
operação. Aí, então, teremos de tomar a decisão: se vamos lançar
preferencial ou ordinária, enfim, a composição da estrutura acionária da
empresa. Até o momento nada foi feito, mesmo porque sequer temos a
autorização legislativa, mas, evidentemente, ao longo do trabalho isso vai
ficar claro.

Com relação a custas e emolumentos, esse procedimento se deve
exatamente à posição do Tribunal de Justiça, posição essa que nos foi
trazida, que foi levada ao Poder Executivo, ou seja, de que os custos da
justiça aqui em Minas Gerais são profundamente iníquos. Hoje. a taxa
judiciária é de R$15,00 para qualquer causa. Não importa o tamanho. Uma
causa de R$15,00 paga R$15.00 de taxa judiciária, e uma causa de
R$4.100.000.000,00 paga R$15.00. Hoje é assim. Foi exatamente essa
constatação que levou o Tribunal a propor a reestruturação.

A tabela apensada ao projeto que foi enviado a esta Casa mostra uma
certa progressividade. As taxas vão subindo de acordo com o valor da causa
até um determinado patamar, e, a partir daí, há um acréscimo de 0.3% sobre
o valor da causa.

As causas maiores - e essa informação, o Presidente do Tribunal também
já nos havia passado - são geralmente de pessoas jurídicas de grande porte,
sobretudo os Bancos, que estão pagando por elas R$15,00 de taxa judiciária,
como qualquer outra. Por aí se vê que realmente a progressividade é
importante para trazer mais justiça social.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helênio - Dr. João Heraldo, Dr. Jorge, Sr. Presidente,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar cumprimento o
Secretário João Heraldo por haver atendido ao convite que lhe foi feito de
aqui comparecer.

E fundamental travarmos aqui debates que permitam esclarecer projetos
polêmicos que tramitam na Casa. Em geral, o tempo , de que dispomos é
exíguo para apreciarmos tantos projetos importantes. E necessário debater
pelo menos os que devem ser votados ainda este ano e discutir caso a caso,
para não cometermos injustiças que podem vir a ser irreparáveis.

Vejamos, por exemplo, o aumento de 33% do IPVA. O Deputado Cleuber
Carneiro chegou a falar em se levar em conta a quantidade de carro por
proprietário. E claro que isso é completamente inócuo, inconstitucional e não
tem nenhum sentido. No nosso substitutivo, o que estamos propondo é uma
tabela progressiva que leva em conta a potência e o luxo do carro. Não é
possível que se cobrem 4% de um carro popular e a mesma porcentagem de
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um carro importado.

Outra impropriedade é a alteração da porcentagem da energia elétrica de
18% para 25%, o que significa um aumento real de 37%, aumento esse que
vai atingir em tomo de 3.500.000 consumidores, ou seja, quase 90% da
população. A classe pobre será penalizada também, pois sabemos que um
simples aparelho elétrico consome 30kw. E preciso rever esse parâmetro.

O que me surpreende é que já tivemos nesse projeto um parecer pela
isenção da Aeronave Embarcações. Parece-nos contraditório, pois isso se
originou de um "lobby" da Líder. Da mesma forma, parece-nos que a Souza
Cruz, de uma maneira mais técnica, está também entrando com um iobby".
Pergunto: quem vai fazer iobby" para os pequenos consumidores? Quem
vai fazer a correção para eles? Eles não têm defesa organizada.

Também o aumento progressivo das taxas judiciárias é preciso ser
analisado. A taxa mínima, que era de 15%, passou para 48%. Temos que
ver se essa progressividade está atingindo também as pequenas causas.
Cabe-nos fazer aqui uma avaliação melhor.

Outro ponto bastante questionável e que deve ser discutido com muita
atenção é o aumento, de 20% para 50%, do repasse dos cartórios
extrajudiciais para o Tribunal de Justiça.

Precisamos discutir melhor essa abertura de capital da COPASA-MG, esse
fundo de R$600.000.000,00 que seria incorporado. Isso nos parece um
processo de saneamento, mas estamos entalados até hoje com o processo
do Banco de Crédito Real, pelo que se gastou e pelo que se apurou. Essas
questões não estão claras.

Sobre o remédio amargo dito pelo Cleuber, os pacientes são sempre os
mesmos, são sempre aqueles mais sofridos. Seria interessante passar para
aqueles que podem mais.

Em relação ao Conselho de Contas Municipais, mesmo que seja um
projeto de iniciativa da Assembléia, parece que está havendo certo
beneplácito do Governo, que vai indicar dois de seus membros. Gostaria que
o Governo se manifestasse dizendo que isso é imoral. O Estado não poderia
aumentar, o Estado não comportaria isso.

No caso da ADSERVIS, parece que foi renovado um contrato que já havia
sido denunciado pelo Tribunal. Tudo isso pega mal para o Estado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que o nosso convidado, o
Secretário João Heraldo de Lima, terá que se ausentar assim que responder
à questão do Deputado Marcos Helênio. No entanto, o seu Chefe de
Gabinete, Dr. Jorge Schmiclt, continuará aqui para responder às perguntas
dos demais Deputados inscritos. Com a palavra, o Secretário João Heraldo
Lima.

0 Sr. João Heraldo Lima - Em relação a esse conjunto de observações
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feitas, a custa inicial de 48, o limite de isenção do consumo de energia
elétrica de 30 kilowats, eventuais diferenciações de alíquotas para veículos,
em tese devo dizer que não posso discordar de uma colocação genérica
como essa. Estamos prontos a discutir.

Estaria exagerando, em uma posição de radicalismo, se dissesse que não
quero discutir. Os três pontos mencionados são importantes e devem ser
discutidos, para vermos o impacto de uma eventual mudança. O senhor diz
que 48 é um número elevado, mas qual seria o número adequado? Temos
que ver o impacto. e além do impacto a operacionalidade, a factibilidade
operacional. Muitas vezes queremos fazer uma coisa, mas não temos
condições operacionais de administrar aquela mudança. A Secretaria da
Fazenda está pronta para discutir qualquer eventual proposta.

Com relação ao FAE, hoje ele é um fundo do Estado, do Tesouro. O único
beneficiário do FAE é a COPASA-MG. Esse fundo já existe há alguns anos,
e hoje o seu patrimônio é de R$600.000.000,00 aproximadamente. Isso é um
subsídio embutido, porque emprestamos o dinheiro com juros subsidiados
para a COPASA-MG realizar parte de seus programas de expansão e
saneamento. E uma medida absolutamente necessária. Se a empresa terá
participação de capital privado, esse fundo tem que ser extinto. Não há por
que dar subsídios a uma empresa de capital aberto, a menos que o Governo
decida e a Assembléia aprove. Daí a melhor proposta, apesar de não ter sido
conclusiva, porque ainda não iniciamos os estudos de abertura, é incorporar
o fundo à COPASA-MG. Isso aumenta o patrimônio da COPASA-MG, ao
mesmo tempo que reduz o seu endividamento, porque nos livros da
COPASA-MG isso consta como endividamento. Ela tomou emprestado
esses recursos. Essa capitalização seria uma forma de assegurar uma
melhor operação de abertura do capital.

Não há semelhança nenhuma entre essa operação e a dos Bancos. O
senhor usou o termo 'entalado" para falar sobre os Bancos. E isso mesmo,
Deputado. A história mostrou o desfecho de o Estado mexer com Banco
comercial. O exemplo maior veio de Pernambuco. O Banco Mercantil de
Pernambuco tem R$30.000.000.00 de patrimônio. A conta de fechamento do
Banco foi de R$1.070.000.000.00. Todos os casos são e serão assim. No
caso dos Bancos, qual é a decisão do Governo? E parar de perder dinheiro
com Banco. E parar de ter de socorrer Banco.

O custo final do nosso programa não é conhecido ainda, porque depende
de uma série de coisas. Na semana passada, publicamos o edital de venda
da participação do BDMG na AÇOMINAS. Se vendermos nas condições que
o Estado preconiza, o BDMG - as ações da AÇOMINAS estão no BDMG -
estará saindo com um pequeno lucro, e o Banco vai parar de perder dinheiro.
Os recursos para financiar a AÇOMINAS vieram naquele pacote do
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CREDIREAL. O que vamos fazer é passar essa divida para o comprador.
Então, o custo final depende de uma série de providências que se vão
estender ao longo do tempo. Agora, não há dúvida de que existe custo. Se
considerarmos os dois Bancos comerciais do Estado, o BEMGE e o
CREDIREAL, ainda que não houvesse nenhum outro custo, somente o
passivo trabalhista existente nos dois Bancos já é uma despesa acima do
valor deles.

De modo que quero registrar que fica a possibilidade de examinarmos
qualquer proposta que seja feita. Peço licença, Sr. Presidente, para me
retirar. O Jorge ficará aqui para responder a perguntas sobre os projetos
existentes.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a participação do Secretário
João Heraldo e vai continuar a reunião com a participação, pelo Governo, do
seu Chefe de Gabinete, Dr. Jorge Schmidt.

O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) - Com a palavra, o Deputado
Ronaldo Vasconcellos.

O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, Dr. Jorge Schmidt.
Queria fazer duas colocações, buscando uma orientação para nosso trabalho
aqui na Casa, para tentar ajudar a discussão e votação de dois projetos a
que vou me referir. O primeiro é relativo à questão do ICMS sobre cigarros e
produtos de tabacaria, O Governo está aumentando de 25% para 30%. Já fiz
duas emendas, entregues ao Departamento do Plenário, passando, em um
caso, para 30% e, em outro caso, para 40%. Mediante negociação,
poderemos chegar a um dos dois valores, pois acho que o Estado, nesse
caso, está aumentando pouco. Queria, embora já tenha ouvido o Secretário
Heraldo a esse respeito, conhecer a visão do senhor. Queria, também, se
fosse possível, que a Secretaria da Fazenda nos informasse sobre a
representatividade financeira ou econômica da indústria e da
comercialização do fumo em Minas Gerais.

A segunda pergunta se refere à questão dos emolumentos. O Estado passa
para 50% o acréscimo aos emolumentos. Os senhores têm muito mais
informações do que nós, mas, numa avaliação preliminar. -acho que o
aumento está sendo muito grande. No caso dos cigarros, o aumento foi
pequeno, mas, neste caso, acho que o aumento está sendo muito grande.
Pergunto, então, de quem seria cobrado isso. Seria cobrado do consumidor,
do contribuinte, dos donos dos cartórios, ou seria dividido esse acréscimo?
Acho que há alguma razão técnica para que os senhores tenham chegado
aos 50%. Gostaria de ouvir suas informações, e, se o senhor não ficar
constrangido, vou ouvi-Ias sentado. Muito obrigado, Dr. Jorge.

O Sr. Jorge Schmidt - Deputado, evidentemente que todas essas medidas
visam carrear um pouco mais de recursos para os cofres do Estado, a fim de
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se buscar um equilíbrio fiscal ou um menor desequilíbrio.

No caso dos cigarros. em que se pretende aumentar a alíquota de 25%
para 30%, o que se vislumbra é o aumento da arrecadação. O Secretário
explicou a visita da diretoria da Souza Cruz. Se percebermos que o aumento
da aliquota do cigarro vai gerar o aumento da sonegação - um problema
sério - isso seria um tiro no pé. A quantidade de cigarros que retoma ao
Brasil, depois de exportada, por meio do Paraguai, hoje é em tomo de 13%.
Se o aumento da aliquota do cigarro provocar apenas o aumento da
sonegação, e não o aumento da receita, não haveria sentido. Mas
evidentemente que temos de nos convencer disso a partir da análise dos
estudos que eles realizaram. Precisamos analisar a situação com cuidado.

Com relação aos emolumentos, eles são do cartório. Agora, o excedente, o
aumento de 50% não irá para o cartório. Quem pagará isso, será o
consumidor, mas esses recursos serão carreados para os cofres do Estado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos.
• Deputado Ronaldo Vasconcellos - Dr. Jorge, se por acaso a Casa achar

por bem aprovar uma emenda de nossa autoria cobrando ICMS de 35%, a
Secretaria da Fazenda aceitaria isso de bom grado?

O Sr. Jorge Schmidt - O cigarro é um produto extremamente nocivo para a
saúde da população, sendo hoje combatido em todo o mundo. Mas existe
uma indústria que dá emprego e gera impostos. E o lado positivo da indústria
do cigarro, e não podemos desconsiderar totalmente essa situação. O que
estamos buscando não é fazer uma política de saúde pública - até porque
não é essa a função da Secretaria da Fazenda -, mas aumentar a receita. E
preciso ver se o aumento de 25% para 30% fará a receita crescer. De 25%
para 35%, tenho certeza de que o estímulo á sonegação será absurdo.

Temos a informação de que cada ponto percentual no aumento do ICMS
gera um aumento de 6% no preço do cigarro. Com o aumento do ICMS, há
também o aumento do IPI, que incide sobre o ICMS, e também incide sobre
o COFINS. Há um aumento em cascata, porque há uma estrutura amarrada
de custos. Isso estimula muito a sonegação. Precisamos nos preocupar
muito com a situação e dosar bem o aumento para que o tiro-não saia pela
culatra

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto.
• Deputado Antônio Roberto - Dr. Jorge, eu iria tecer algumas

considerações sobre as palavras do Dr. João Heraldo. Como o senhor é um
homem de confiança do Secretário, vou ler algumas afirmações do ilustre
Secretário. Disse ele que "a Lei Kandir é benéfica. A execução é que foi
prejudical, principalmente com relação ao período. A perda de receita nesses
12 meses foi de R$500.000.000.00, e o ressarcimento foi de
R$160.000.000,00 a R$170.000.000.00. É possível melhorar essa situação.
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Teria que mudar alguma coisa de um Estado para outro. A União não
deveria ressarcir integralmente o Estado...".

Votamos a favor da Lei Kandir. Sabemos que o Governador do Estado
reclama muito dessa situação. O Estado de São Paulo não aceitou esse
ressarcimento. Segundo o próprio Covas, o Estado não recebeu o dinheiro,
alegando que era uma ninharia. Mas o Governador fala muito em soberania
do Governo do Estado. Gostaria que o senhor tecesse algumas
considerações a esse respeito. Em todas as suas colocações, o Governador
reclama da Lei Kandir. O Secretário foi quem assinou esse convênio, mas
aceita com relativo bom grado a situação, quando o Governador dela tanto
reclama. Temos que considerar também a situação de São Paulo. Houve
uma diferença muito grande. Deveríamos receber R$500.000.000,00, mas
recebemos somente R$160.000.000.00. Por isso, gostaríamos de alguns
esclarecimentos sobre a situação.

O Sr. Jorge Schmidt - Há alguns aspectos da Lei Kandir que precisam ser
analisados em separado. O primeiro aspecto é o filosófico. O outro é o
aspecto prático da implementação. No aspecto filosófico, havia a
necessidade de um certo ajuste no mercado externo. E a opção foi fazer
uma desoneração dos produtos que ainda estavam onerados, produtos
primariamente elaborados. Nenhum país significativo no mercado
internacional exporta tributos, como o próprio Secretário falou.
Filosoficamente, está correta a Lei Kandir. A desoneração desses produtos
acarretaria ônus para todos os Estados, porque hoje o tributo que mais onera
as exportações é o ICMS.

Passamos então para o segundo aspecto. Como fazer isso sem atribuir aos
Estados todo o ônus por essa desoneração? Começou-se a construir uma
maneira de diluir isso. No começo, a discussão era sobre o ressarcimento.
Aquilo que os Estados perdessem com a desoneração da exportação sena
ressarcido pelo Governo Federal ao longo de um determinado tempo. Essas
medidas gerariam um incremento na atividade econômica. Além da
desoneração do índice das exportações, você estaria também desonerando
do ICMS máquinas e equipamentos. Em médio e longo prazos, isso vem
trazer um aumento na atividade econômica.

Finalmente, essa discussão evoluiu para um conceito de seguro-receita, ou
seja, o Estado só teria o ressarcimento se, no ano seguinte, tivesse uma
receita inferior àquela. Para isso, foi escolhido um período base, um período
referência, que seria de julho de 1995 a junho de 1996. Esse período serviria
de base para essa aferição. E Minas perdeu, porque teve um ganho de
eficiência muito grande na fiscalização. Ainda que tenha sido imposto a
Minas esse decréscimo da receita, compensamos a perda com a eficiência
na fiscalização. Acabamos não tendo o mesmo valor de ressarcimento que
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perdemos com a Lei Kandir.
Então, o Governo entende que, quanto ao aspecto filosófico, a Lei Kandir

está correta, mas houve um equívoco na maneira como ela foi
implementada. E é contra isso que se insurgiram os Governos de Minas e de
São Paulo. O Governo de São Paulo recebeu a mesma proporção que Minas
recebeu. Se não me engano, o impacto negativo em São Paulo foi de
R$1.100.000.000,00. mas recebeu de volta algo em tomo de
R$250.000.000,00, R$300.000.000,00.

E foi contra esse aspecto que o Estado de Minas e outros Estados se
insurgiram. A maneira como foi feita a distribuição desse ônus.

O Deputado Antônio Roberto - Gostaria que o senhor tecesse algumas
considerações sobre a diferença de R$160.000.000,00 para
R$500.000.000.00, porque ela é muito grande. E também com relação ao
Governador do Estado, que todas as vezes que se apresenta em público e
aborda o assunto, reclama dessa situação. E o Secretário coloca a situação
de forma mais simples, mais plausível.

O Sr. Jorge Schmidt - Exatamente. O Estado de Minas Gerais arcou com
R$500.000.000,00/ano, por conta da desoneração das exportações. Havia
um projeto de ressarcir os Estados, num determinado período, e ai o
ressarcimento deveria ser feito gradativamente, diminuindo ao longo do
tempo até zerar, por volta do ano 2002. Só que o conceito de ressarcimento
foi de seguro/receita. Os Estados que perdessem em receita, isto é, a receita
que ele tivesse no período imediatamente anterior à Lei Kandir seria
garantida ao Estado. Então, o Estado que tivesse uma receita menor naquele
período teria o ressarcimento. O Estado de Minas teve um crescimento na
receita que se pode imputar a um ganho da eficiência da fiscalização. Então,
tivemos, até novembro de 1997, uma receita muito semelhante à que
tivemos no mesmo período. em 1996. Isso fez com que o critério adotado
pelo Governo Federal, de seguro/receita, não fosse acionado. Recebemos,
de fato, R$60.000.000.00 a titulo de adiantamento, logo no começo do ano
passado. Depois disso, tivemos ressarcimento apenas em alguns momentos
em que a receita teve uma queda acentuada. Quando se comparou com o
período-base lá atrás, acionou-se o mecanismo, e tivemos algum
ressarcimento. O mesmo ocorreu em quase todos os Estados, com exceção
do Rio de Janeiro, que tem tido uma receita muito ruim, e um ressarcimento
quase todos os meses. Mas a maioria dos Estados, como São Paulo, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina. Bahia, não têm tido o ressarcimento
eqüivalente às perdas que tiveram na receita. O equívoco foi o critério que
se construiu para ressarcir os Estados dos efeitos da Lei Kandir.

O Sr. Presidente (Deputado Ronaldo Vasconcellos) - Com a palavra, o
Deputado Antônio Júlio.
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O Deputado Antônio Júlio - Secretário, a minha pergunta é bastante

objetiva. Essa cobrança da taxa vai ser bastante questionada, porque é
inconstitucional e fere a legislação federal. Mas essa não é a discussão,
porque esse assunto será discutido hoje à tarde, nas Comissões.

Gostaria de perguntar ao senhor se essa forma que a Secretaria da
Fazenda achou para cobrar essa taxa e passá-la diretamente ao Tribunal de
Justiça seria com o objetivo de acabar com o caixa único, que considero o
grande defeito do Governo, hoje. Seria esse o primeiro passo para que cada
Poder pudesse ter sua independência financeira ou judiciária? Essa seria
uma pergunta.

Apesar de as multas, em alguns casos, terem sido reduzidas, foram
criados vários mecanismos de multa. Isso aumenta a arrecadação? Estou
vendo, pela fala do senhor e do Secretário, que a Secretaria já está
preocupada com o resultado. Não está preocupada só em tributar. Já disse
ao senhor que a Secretaria sempre tem aquela mania, aquela ganância de
tributar, sem se preocupar com o resultado. Estou vendo que esse conceito
mudou. A pergunta seria esta: as taxas de emolumento, sem discutir a sua
parte legal, seriam um passo para acabar com o caixa único do Estado?

O Sr. Jorge Schmidt - Não, o conceito de caixa único do Estado tem a ver
com administração financeira. Evidentemente, se você cobrar as taxas e
repassá-las automaticamente, elas entram no caixa do Estado. Entram, mas
automaticamente a título de antecipação no duodécimo.

Agora, o Estado busca recursos para atingir o equilíbrio fiscal. E não só
busca recursos, como também tem procurado conter despesas. Temos
procurado exaustivamente o que cortar, sem, evidentemente, comprometer
os serviços essenciais do Estado. E, evidentemente, estamos abertos a
qualquer sugestão. Se não é aumentando a taxa de emolumentos que se faz
isso, como é? Se não é aumentando o ICMS da energia elétrica para o
consumidor, como é? Precisamos de alternativas.

Como o Secretário discorreu muito bem aqui, a verdade é que a política
econômica do País é feita basicamente pelo Governo Federal. E ele quem
detém os instrumentos da política econômica. Ao Estado, resta muito pouco.
Bem, a política econômica está posta, e algumas coisas afetam diretamente
o cidadão; outras, batem antes no Estado. Agora, o Estado não tem como
absorver isso. O problema do juro e do aumento do endividamento do
Estado é exemplo de uma repercussão que bate no Estado, mas que ele não
tem como absorver. Ora, o Estado é a sociedade. O Estado de Minas é a
sociedade de Minas politicamente organizada, e isso, com certeza, tem de
ser repassado ao cidadão. Quem vai financiar a dívida do Estado? Não é o
Secretário ou o Governador, mas o cidadão mineiro. Então, temos de achar
a melhor maneira de repassar isso para o cidadão.
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Como o ICMS, do qual o Estado depende em grande parte, é um imposto
indireto, temos uma dificuldade muito grande em trabalhar com esse imposto
pensando em progressividade. Quer dizer, o que temos hoje - por exemplo,
a cesta básica a 7%, ao passo que os bens considerados mais supérfluos
são taxados a 25% - já segue um pouco o conceito de progressividade no
ICMS, mas isso é muito limitado.

Então, é preciso acharmos uma maneira de dividir esse encargo com a
sociedade. E essa foi a maneira que o Estado encontrou, julgando-a a mais
justa. Mas, evidentemente, se for sugerida alguma outra maneira de se
trazerem esses recursos, estamos abertos a rever tudo isso.

O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) - Com a palavra, o Deputado
Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sr. Jorge Schimidt, eu
gostaria de colocar três questões. Em primeiro lugar, particularmente, estou
cada vez mais convencido de que este Governo está mais perdido do que
tudo, porque apostou tudo na política externa, esquecendo-se apenas de
avisar lá fora que dependíamos deles; que não poderia haver problema na
bolsa, não poderia haver problema no juro, etc., pois, assim, entraríamos
numa fria. Isso é a mesma coisa do técnico que arma seu time, orientando-o
a jogar de uma maneira, mas não combina com o outro e, evidentemente,
não sabe o que fazer quando há uma jogada diferente. Estamos na mesma
situação: fizemos toda a nossa política de acordo com um cenário
internacional que teria de ser totalmente favorável para dar tudo certo. Mas.
evidentemente, lá fora as coisas não funcionam como queremos, e, agora,
estamos pagando a conta por isso.

Eu gostaria de entrar, agora, na questão da renegociação da dívida. De
acordo com o pacote fiscal do Governo Federal, se não me enganei na
leitura que dele fiz, temos de assinar o contrato até o dia 31 de janeiro.
Então, eu gostaria de ter essa confirmação. Bem, para assinar esse acordo,
temos um protocolo, que está sendo enrolado". Eu gostaria de saber por que
o Governo não o assinou até hoje. E, uma vez que está na lei que o Governo
tem de pagar 20%, queria saber também se ele tem essa quantia. Quero ver
também se minha conta está correta. A informação que tivemos foi a de que
não haveria aumento nessa divida e que ela ficaria estabilizada, ao nível de
março de 1996, em 9 bilhões. Assim, se a dívida é de 9 bilhões,
multiplicando-se por 20%. acha-se 1.8 bilhões. Bem, onde o Estado vai
amimar 1,8 bilhões? O patrimônio é suficiente? Essa é a primeira pergunta.

A outra questão é: por que o Governo já está querendo mexer na taxa?
Sobre isso, já fomos até sondados pelo Governo, que quena fazer uma
emenda frankenstein, mas nosso atual regimento felizmente não permite
essas atrocidades, que foram muito usadas pelo Governador. Então, eu
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gostaria de saber mais sobre esse projeto de lei, que vocês estão pensando
em mandar para cá ainda este ano, propondo mudanças na taxa de juro, que
é de 6%, e vocês pensam em passar para 7,5%.

É lógico que para este Governo é uma beleza, mas para os próximos será
realmente um prejuízo muito grande.

Segundo, vocês estão confessando aqui que não dão conta de pagar os
20%, porque vocês estão querendo colocar até 20, e não mais. Como é que
funciona isso? E como é que fica a questão? Porque vocês jogaram a AMV
do CREDIREAL no BEMGE, mas, para vender o BEMGE, vocês terão que
tirá-la de lá e jogar para alguém. Então, estamos agora vivendo a fase do tira
daqui, joga ali, e vamos jogando até ver aonde se vai chegar, ou até
terminar o governo.

Gostaria que o senhor tecesse comentários a respeito desse processo da
renegociação. O Governo de Minas vai dar conta? Porque, se não der,
teremos problemas, pois o pacote fiscal do Governo Federal conta com os
acertos dos Estados até o dia 31 Como é que fica Minas nesse processo?

O Sr. Jorge Schmidt - Deputado, ficarei lhe devendo uma resposta à altura,
até porque trabalho mais no aspecto da tributação, e os aspectos financeiros
ficam mais aos cuidados do próprio Secretário e do Secretário Adjunto, Dr.
Luis Antônio. Mas posso tecer aqui os comentários. O senhor falou dos
reflexos da economia mundial, mas nenhum país, hoje, ninguém hoje é uma
ilha. A economia globalizada tem esse efeito. O próprio Japão, que é uma
economia extremamente forte e estruturada, está sentindo os efeitos de
maneira muito forte. Então, não há como prever esse tipo de coisa, e não se
pode deixar de tomar atitudes em razão de possibilidades, como esta que
aconteceu com o mercado em Hong Kong.

Temos que tomar as medidas que devem ser tomadas aqui e aguardar que
o contexto internacional não seja ruim, porque, senão, também sofreremos o
impacto.

Com relação à dívida, os 20%, eu fico lhe devendo uma resposta precisa,
mas há um projeto de lei que trata disso, que nos auxilia nesse aspecto, que
trata da previsão de receber divida ativa em moedas de privatização. Temos
lá quase R$6.000.000,00 de dívida ativa. Uma grande parte dela, realmente,
é podre, não tem consistência jurídica ou coisa desse tipo. Mas, de qualquer
maneira, a idéia é dar um benefício, dar um instrumento para que se consiga
transformar uma parte daquela dívida em papéis de privatização que nos
sirvam para pagar pelo menos uma parte desses 20% ao Governo Federal.
O Governo Federal vai aceitar esses papéis, que foram emitidos por ele,
como uma parte do nosso compromisso da divida.

Eu não tenho mais detalhes com relação à negociação da dívida, até
porque não participo dessa negociação. Solicito que peça esses
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esclarecimentos ao Secretário numa outra oportunidade.

• Deputado Gilmar Machado - Peço a palavra. Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Eu vou conceder, sim, Deputado Gilmar Machado, mas

acredito, pelo que eu tenho acompanhado - não estou fazendo negociação,
porque isso não caberia a mim -, que a possibilidade de aumento se daria na
eliminação dos 20% de ativos como parte da dívida. Então, o Estado não
daria nada, não daria mais os 20% de ativos; em compensação, não seriam
6%, seriam 7,5%. Teria que se fazer essa avaliação.

O Deputado Gilmar Machado - Só queria fazer três observações: primeiro,
um país não pode colocar toda a sua política econômica voltada para a
expectativa da política econômica internacional. Foi o que  Brasil fez.
Outros países não fazem isso. E um suicídio, ê um absurdo. E por isso que
falo que a política econômica do Presidente Fernando Henrique está
equivocada, porque ele baseou tudo na questão internacional. Só que o
mundo globalizado é isso: todo mundo está sabendo, se der um problema na
Malásia, a energia dele vai subir: se der um problema na bolsa de Hong
Kong, ele vai pagar IPVA mais caro. O povo agora está começando a
entender isso. O Governo não pode montar toda a sua política econômica
assim; por isso, falo que ela é problemática, porque é toda voltada para a
expectativa da política econômica internacional, e isso é errado. Temos que
fazer uma política também interna, ter alguma sustentação, senão caímos.
Esse é o grande problema.

Segundo, com relação à questão da dívida, realmente vou solicitar, porque
vamos ter que votar um projeto aqui.

Outra coisa: há uma parte dos pacotes que interfere diretamente nessa
questão do refinanciamento da divida, porque ela interfere no balanço, no
caixa e no déficit do Estado. A partir de agora, com o pagamento real,
vamos ter que pagar em torno de 60 a 70 milhões por mês, porque e entre
11,5% e 13%. Isso significa o seguinte: hoje, nós não estamos pagando isso,
e vamos ter que pagar a partir do ano que vem. De onde eu vou tirar isso?
Se já não estou dando conta hoje sem pagar, pagando, de onde eu vou tirar?
Preciso saber disso, porque como vou votar um pacote que tem uma
interferência direta nisso, sem essas informações? Como V. Exa. colocou,
não teria condições de passar todas esses dados. Então, vamos solicitar ao
Secretário essas informações e, num próximo debate, antes de votar o
projeto, evidentemente, vamos, então, discutir rrieinor essa questão. Muito
obrigado. Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Queria, antes de conceder a palavra ao Dr. Jorge
Schmidt, concordar com o Deputado Gilmar Machado em alguns aspectos.
Quando o Governo optou por fazer essa modalidade de ajuste da economia,
considerando o fator externo de estabilidade e a expectativa, houve a sua
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grande falha. que - acredito - é o fato de não ter feito, junto com o Plano de
Estabilização, as reformas urgentes de que o País tinha necessidade. Seriam
as reformas tributária, fiscal, administrativa e a prevídenciána, que dariam
condições para ele reduzir, possivelmente, o déficit interno; permitiria que
ele não tivesse mais necessidade de tanto capital externo, sena possível a
ele baixar os juros, enfim, mexer no câmbio, etc. Quando ele pnorizou a sua
reeleição, em vez das outras reformas, retardando-as, ele foi colhido por
uma crise do sistema financeiro internacional. Agora, Deus sabe lá como
vamos sair dessa situação. Então, penso que foi, num primeiro momento,
uma medida o menos dura possível para a sociedade; porém, isso exigia
reformas tributária, fiscal, administrativa e previdenciária. Até acrescentaria
uma outra, que seria urgente, mas na qual ele não teria interesse, que seria
a reforma político-partidária. Penso que o grande erro foi esse, e agora o
País está vivendo essa grande crise, da qual não sabemos direito como sair.
E esse o comentário que eu faço. Para as considerações finais, passo a
palavra ao Dr. Jorge Schmidt.

O Sr. Jorge Schmidt - Evidentemente, nós não vamos ficar aqui discutindo
a política nacional, mas o Governo Federal optou por alicerçar a estabilidade
de acordo com o câmbio, e isso não é um caminho sem volta. Essa é uma
aposta que ele fez, e tem que ir até o final. Era só esse o comentário que
gostaria de fazer.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece o comparecimento de todos;
agradece, mais uma vez, ao Dr. Jorge Schmidt a sua colaboração e dá por
encerrados os debates.

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

.quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do
dia já publicada, e para a especial, também de hoje. às 20 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 226a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 11/12197
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Questões de ordem; chamada de verificação do número regimental;
inexistência de "quorum' para continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Dilzon Meio - Maria

Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio
- Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
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Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado
- Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Barbosa -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Helvécio - Wanderley Ávila - Wilson Trôpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 9h15min. a lista de

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

ia Parte
Ata

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

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

passar à 22 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, gostaria de pedir a V. Exa.

que suspendesse a reunião por falta de "quorum".
O Deputado Raul Lima Neto - Gostaria que V. Exa. fizesse a verificação de

'quorum"
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência determina que se proceda à

verificação de quorum" e solicita à Sra. Secretária que faça a chamada.
A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados. Não há

Deputados em reunião de comissão. Não há 'quorum" para a continuação
dos trabalhos.

Encerramento
O Sr Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os

Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES



1074
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.150/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, a proposição em tela tem
por objetivo dar nova redação ao art. 36 da Lei n° 12.427, de 27112196, que
dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de
Primeiro e Segundo Graus.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 4, desta
Comissão, retoma a ela para receber parecer para o 20 turno, cabendo-lhe,
ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste
parecer.

Fundamentação
Conforme esta Comissão já se manifestou anteriormente, a matéria em

exame não encontra óbice à sua aprovação, por não gerar despesas para os
cofres públicos. Ao contrário, o projeto, na forma do Substitutivo n o 4, visa a
aumentar a arrecadação das custas judiciais, tendo em vista a necessidade
que tem o Estado de equilibrar suas contas.

Com o projeto proposto, espera-se um aumento substancial da
arrecadação, decorrente, principalmente, da atualização das custas judiciais
da Primeira e da Segunda Instâncias, dos atos comuns e dos preços em
geral.

Conclusão
Em face cio exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.150197,

no 21 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Durval Ângelo - José Braga - Ajalmar Silva.
Redação do Vencido no 1° Turno

* - A redação do vencido no 1° turno do Projeto de Lei n° 1.150197 é
idêntica à redação final do referido projeto, publicada nesta edição.

TABELA 1
Custas da Primeira Instância

TABELA A - Feitos de Natureza
Cível

- Ações Cíveis e Embargos de
Qualquer Natureza - R$180,00
Nota: Quando o valor dado à
causa, ou apurado a final,
exceder a R$300.000,00 incidirá
um acréscimo de 1,0%.
11 - Processo Cautelar -
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Procedimentos de Jurisdição
Voluntária - R590.00
Nota: Quando o valor dado à
causa, ou apurado a final,
exceder a RS300.000,00 incidirá
um acréscimo de 1,0%.
III - Causas de Valor Inestimável,
Carta Rogatória, Carta de Ordem
e Carta Precatória - R$90.00
IV - Inventários, Arrolamentos e
Pedidos de Alvarás - R$120,00
Nota n° 1 - Não se sujeita ao
pagamento de custas o inventário
ou o arrolamento que não exceda
ao limite de 25.000 (vinte cinco
mil) Unidades Fiscais de
Referência - UFIRs.
Nota n° 2 - Sobre o valor
partilhável excedente de
R$300.000,00 incidirá um
acréscimo de 1,0%.
V - Processos de Competência do
Juizado Especial - R$90.00
Nota: A dispensa das custas do
Juizado Especial ficará
prejudicada caso haja recurso
para as Turmas Recursais.

TABELA B - Ações Criminais
- Crime cominado com pena de

reclusão - R$100,00
II - Ações Criminais Privadas -
R$200,00
Nota: O pagamento das custas
efetua-se no ato da distribuição.
III - Contravenção Penal, Crime
cominado com pena de detenção,
Notificações. Interpelações e
Procedimentos Cautelares,
Livramento Condicional.
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Reabilitação, Execução de
Sentença - R$50,00

TABELA 2
Custas da Segunda Instância

TABELA C - Recursos em Geral
Apelaç.ã Apelação Agravo e
o Cível Criminal	Outros

Recursos
R$160,0 R$150,00 R$100,00

o

TABELA D - Processos de
Competência Originária

Ação	Ação Mandado de
Cível (*) Rescisória Segurança e

Ação	(*)	Outros
Criminal
R$200,0 R$300,00 R$`100,00

O 
Nota: Quando o valor dado à
causa, ou apurado a final,
excedera R$300.000,00, incidirá
um acréscimo de 1,0%.

* - As Tabelas 3, F, 4 e G foram publicadas na edição do "Diário do
Legislativo" de 30112197.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.392197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da CPI do Sistema Penitenciário, o projeto de lei em tela dispõe

sobre o número de Defensores Públicos no Estado.
No 1 0 turno, foi a proposição aprovada com a Emenda n° 1.
Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer e para que

seja elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste
parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, é necessária a ampliação do

quadro de funcionários da Defensona Pública para que a função jurisdicional
possa ser exercida de forma eficiente.

Há 391 Defensores Públicos no Estado, e, para que o número deles seja
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equivalente ao de Juízes será necessário nomear 213 pessoas.
A proposta orçamentária para 1998 contempla, na Secretaria de Estado da

Justiça. dotação para fazer face aos gastos com pessoal e encargos sociais.
Caso a dotação seja insuficiente para cobrir as despesas com os novos
Defensores Públicos, poderá ser feita uma complementação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.392197

na forma do vencido em 1° turno.
Sala das Comissões. 22 de dezembro de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Ajalmar Silva, relator - Ivair Nogueira -

Sebastião Navarro Vieira - Gilmar Machado - Antônio Roberto - João Leite -
Roberto Amaral.

Redação do Vencido
PROJETO DE LEI N° 1.392/97

A redação do vencido do Projeto de Lei n o 1.392/97 é idêntica à redação
final do referido projeto, publicada nesta edição.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.572/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Péncles Ferreira, a proposição altera dispositivos

da Lei n° 12.422. de 27/12196. que autoriza o Poder Executivo a realizar
operação de crédito com a União.

Aprovado no 1 0 turno, o projeto vem, agora. nos termos regimentais, a esta
Comissão , para ser objeto de parecer para o 2 0 turno.

Fundamentação
Do ponto de vista orçamentário, não existem óbices à aprovação da

proposição. Como salientado, as modificações propostas têm por escopo a
adequação dos termos da Lei n° 12.422, de 27/12196. à evolução das
negociações entre o Estado e a União, envolvendo a dívida fundada de
Minas Gerais e o saneamento do sistema financeiro estadual. Entre as
modificações propostas, salienta-se a amortização antecipada da divida, até
agora estabelecida em 20%, a qual poderá ser feita num percentual entre
10% e 20%, incluindo-se ativos privatizáveis relacionados pelo Estado.
Nesse caso, as despesas com os encargos de juros aumentam em um ponto
percentual, nos termos da proposição em tela.

O aumento de despesas decorrente do incremento da taxa de juros
dependerá, portanto, da utilização, pelo Estado, das facilidades propostas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.572197

no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1997.
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Miguel Martini, Presidente - Maun Torres, relator - Gilmar Machado (voto

contrário) - Sebastião Navarro Vieira - Ivair Nogueira - Antônio Roberto -
Ajalmar Silva - João Leite - Roberto Amaral.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 2 E 3 AO PROJETO DE LEI N°
1.392197

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.392197. da Comissão Parlamentar de Inquérito para,
no Prazo de 120 dias, Apurar Denúncias que Envolvem o Sistema
Penitenciário Estadual, dispõe sobre o número de Defensores Públicos no
Estado.

Publicada em 20/9/97, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitu cio nalidade
e legalidade; à Comissão de Direitos Humanos, que opinou por sua
aprovação com a Emenda n° 1, e à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que se manifestou favoravelmente à matéria, acolhendo a
Emenda n° 1, da Comissão precedente.

Na fase de discussão no 1 0 turno, foram apresentadas as Emendas n°s 2 e
3, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Emenda n° 2, do Deputado Paulo Schettino, acrescenta artigo ao projeto,

estatuindo que "os Bacharéis em Direito, Policiais Civis ora prestando
serviço como Delegados Especiais de Polícia, amparados pelo art. 23 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Estadual, já com
vencimentos e vantagens da classe inicial da carreira de Delegado de Policia
1, passam a integrar o quadro efetivo de Delegado de Carreira da estrutura
orgânica da Secretaria de Estado da Segurança Pública". O parágrafo único
desse dispositivo assegura a tais servidores a promoção na carreira por
merecimento e antigüidade.

O art. 37 da Constituição da República consagra como princípio basilar da
administração pública a estrita observância da ordem legal. Sob esse
aspecto, a Emenda n° 2 afigura-se-nos imprópria, porquanto contém vícios
de inconstitucional idade, tanto de ordem formal quanto material. Com efeito,
a emenda cria cargos no âmbito do Poder Executivo, mais precisamente, na
estrutura orgânica da Secretaria da Segurança Pública. Ora, para se
viabilizar medida dessa natureza pela via legislativa, faz-se mister observar-
se a reserva de iniciativa atribuída ao Chefe do Executivo, nos termos do art.
66,111.

No que respeita ao aspecto material, ao conteúdo da emenda, há ofensa
direta ao preceito constitucional que consagra a exigência de concurso
público para o provimento de cargos públicos.
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Ademais, a medida preconizada pela emenda acarreta aumento de

despesa, visto que representa aumento de gastos com a folha de pessoal.
A Emenda n° 3, a seu turno, determina que "os Bacharéis em Direito,

Policiais Civis, ora prestando serviço como Assistentes Judiciários na Casa
de Detenção Antônio Dutra Ladeira na defesa de internos carentes, passam
a integrar quadro suplementar da Defensoria Pública no cargo de Defensor
Público Adjunto, que se extinguirá com sua correspondente vacância". O
parágrafo único do dispositivo assegura a esses servidores a percepção de
70% da remuneração de Defensor Público de Primeira Classe.

Valem aqui os mesmos argumentos expendidos relativamente à Emenda
n° 2. no que se refere à não-observância de preceitos da Lei Maior, tanto de
ordem formal quanto material. De fato. o art. 66, II!, "j", da Constituição
Federal, atribui ao Chefe do Executivo iniciativa privativa em matéria de
organização da Defensona Pública. Este, o vicio formal da proposição.

Relativamente ao contéudo, a emenda faz tabula rasa da exigência
constitucional de concurso público para provimento de cargos públicos. Por
fim, a proposição acarreta aumento de despesa, uma vez que gera elevação
de gastos com pessoal.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição das Emendas n°s 2 e 3.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Antônio Genaro - Bilac

Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 886196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 888196, de autoria do Deputado Bilac Pinto, que institui

compensação financeira para os municípios que abrigam reservatório de
água para abastecimento público e dá outras providências, foi aprovado no
21 turno. na forma do vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 888196
Institui compensação financeira para os municípios que abrigam

reservatório de água para abastecimento público e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Os municípios que abrigam reservatório de água fazem jus a

compensação financeira pelo aproveitamento desse recurso para fins de
abastecimento público, na forma estabelecida nesta lei.



1080
Parágrafo único - O valor da compensação financeira de que trata o

"caput" deste artigo corresponderá a 3% (três por cento) da receita bruta
obtida pelo concessionário do serviço de água com a venda do produto,
concluídas as etapas de seu beneficiamento.

Art. 20 - O pagamento da compensação financeira prevista nesta lei será
efetuado mensal e diretamente ao município, até o último dia útil do mês
subseqüente ao do fato gerador.

Parágrafo único - O descumprimento do prazo estabelecido no caput"
deste artigo implica a cobrança de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês e multa de até 2% (dois por cento).

Art. 30 - O consumo de água do município no qual se localiza o
reservatório de água não será considerado no cálculo da compensação
financeira.

Art. 40 - Quando o reservatório de água ocupar território de mais de um
município, a compensação financeira será distribuída entre os municípios
proporcionalmente à área inundada em cada um e levará em conta outros
parâmetros de interesse público local.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Antônio Genaro.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1 E 2, APRESENTADAS NO 10

TURNO, AO PROJETO DE LEI N° 1.572197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei no 1.572/97, de autoria do Deputado Péncles Ferreira,

dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei n° 12.422. de 27112/96. que
autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com a União.

Publicada em 12112/97, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que
opinou por sua aprovação.

Na fase de discussão no 1 0 turno, foram apresentadas as Emendas n os 1 e
2, que vêm a esta Comissão para que sobre elas seja emitido parecer.

Fundamentação
A Emenda n° 1 tem por objetivo estabelecer a obrigatoriedade de o Poder

Executivo encaminhar à Assembléia Legislativa, no prazo de 30 dias após a
assinatura, cópias dos contratos firmados com a União relativos ao
refinanciamento da dívida fundada do Estado, aos compromissos assumidos
com o saneamento do Sistema Financeiro Estadual e às operações de
crédito autorizadas pela Lei n o 12.422. Trata-se, portanto, de fazer o
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acompanhamento do débito financeiro do Estado, em especial, do processo
de saneamento do sistema financeiro. Ora, esse tipo de controle já pode ser
exercido normalmente e está devidamente instrumentalizado. Nos termos de
nossa Constituição, o controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa,
será exercido com o auxilio do Tribunal de Contas e, entre suas atribuições
que se correlacionam com o escopo da emenda em tela, podemos citar o
conteúdo dos incisos VII, VIII e XI do art. 76 da Constituição do Estado.

A Emenda no 2 visa à revogação do art. 20 da Lei no 12.422. Ora, o
disposto nesse artigo constitui a base do proposto pelo Projeto de Lei n°
1.572197, ou seja, estabelecer, como limite, o percentual de 20% de
pagamento antecipado no refinanciamento da divida com os recursos
provenientes da alienação da participação do Estado nas empresas que
especifica. Portanto, se fosse aceita a Emenda n° 2, estar-se-ia, de fato,
rejeitando o Projeto de Lei n° 1.572197.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2.
Salas das Comissões. 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral. relator - José Braga - Durval

Angelo - Sebastião Navarro Vieira - Ajalmar Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 50/97
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição ri 0 50197, de autoria de 113 dos
membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o
Deputado Dilzon Meio, dá nova redação ao art. 162 da Constituição do
Estado.

Aprovada no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1 0 turno,
com a Emenda n° 1. vem agora a proposta de emenda a esta Comissão, a
fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 50197
Dá nova redação ao art. 162 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art. 162 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 162 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, aí

compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Públic

o e do Tribunal de Contas, ser-lhes-ão entregues em duodécimos até o dia
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20 (vinte) de cada mês.

1 0 - O repasse financeiro dos recursos a que se refere este artigo será
feito mediante crédito automático em conta própria de cada órgão
mencionado no 'caput' deste artigo pela instituição financeira centralizadora
da receitado Estado.

§ 20 - E vedada a retenção ou restrição ao repasse ou emprego dos
recursos atribuídos aos órgãos mencionados no 'caput' deste artigo, sob
pena de crime de responsabilidade..

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 1999.

Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Bilac Pinto, Presidente - Arnaldo Feriria, relator - Aílton Vilela - lvair

Nogueira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.150/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.150197. do Deputado João Batista de Oliveira, que

altera a Lei n° 12.427, de 27112196, a qual dispõe sobre as custas devidas ao
Estado no âmbito da Justiça Estadual de Primeiro e Segundo Graus, foi
aprovado no 211 turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.150/97
Altera a Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as

custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de Primeiro e
Segundo Graus.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os arts. 20 , 12 e 30, °caput', da Lei ri° 12.427, de 27 de dezembro

de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - O recolhimento das custas dar-se-á com a utilização dos mesmos

documentos previstos para o pagamento dos tributos estaduais e será
disciplinado por meio de ato normativo da Secretaria de Estado da Fazenda
e da Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais.

Art. 12 - O pagamento das custas devidas no Juízo de Primeiro Grau
efetua-se no ato da distribuição, inclusive nos casos de embargos à
execução, à ação monitória e à ação penal privada.

Art. 30 - Os valores constantes nas tabelas anexas a esta lei serão
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atualizados anualmente pela variação da UFIR ou por outro índice que
venha a substitui-ia.".

Art. 20 - Fica acrescentado ao art. 18 da Lei n o 12.427, de 27 de dezembro
de 1996, o seguinte § 50:

"Art. 18- .........................................
§ 50 - O disposto neste artigo não se aplica ao Estado..
Art. 30 - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 12.427, de 27 de

dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 34 - Os valores do porte de retorno e da cópia reprográfica poderão

ser atualizados sempre que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -
ECT - e os fornecedores de máquinas reprográficas alterarem os seus
preços.

Art. 35 - ..........................................
III - da receita adicional sobre os emolumentos do extrajudicial.
Art. 36 - A receita proveniente da arrecadação das custas constantes nas

Tabelas 1, 2, 3 e 4 desta lei será repassada integralmente ao Tesouro
Estadual na forma de recursos ordinários livres.

Parágrafo único - Incluem-se, na receita de que trata este artigo, os
recursos provenientes da aplicação da Lei Federal n° 9.099, de 26 de
setembro de 1995.".

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 10 de janeiro de 1998.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as
relativas a custas judiciais contidas na Lei n° 12.155, de 21 de maio de 1996.

Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Aílton Vilela. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Antônio Genaro.

TABELA 1
Custas da Primeira Instância

TABELA A - Feitos de Natureza
Cível

- Ações Cíveis e Embargos de
Qualquer Natureza - RS1 80.00
Nota: Quando o valor dado à
causa, ou apurado a final,
exceder a R$300.000.00, incidirá
um acréscimo de 1.0%.
II - Processo Cautelar -
Procedimentos de Jurisdição
Voluntária - R$90.00
Nota: Quando o valor dado à
causa. ou apurado a final,



exceder a R$300.000,00, incidirá
um acréscimo de 1,0%.
III - Causas de Valor Inestimável,
Carta Rogatória, Carta de Ordem
e Carta Precatória - R$90,00
IV - Inventários, Arrolamentos e
Pedidos de Alvarás - R$120,00
Nota n° 1 - Não se sujeita ao
pagamento de custas o inventário
ou o arrolamento que não exceda
ao limite de 25.000 (vinte cinco
mi!) Unidades Fiscais de
Referência - UFIRs
Nota n° 2 - Sobre o valor
partilhável excedente de
R$300.000,00, incidirá um
acréscimo de 1.0%.
V - Processos de Competência do
Juizado Especial - R$90,00
Nota: A dispensa das custas do
Juizado Especial ficará
prejudicada caso haja recurso
para as Turmas Recursais.

TABELA B - Ações Criminais
- Crime cominado com pena de

reclusão - R$100,00
li - Ações Criminais Privadas -
R$200,00
Nota: O pagamento das custas
efetua-se no ato da distribuição.
III - Contravenção Penal, Crime
cominado com pena de detenção,
Notificações, Interpelações e
Procedimentos Cautelares,
Livramento Condicional,
Reabilitação, Execução de
Sentenca - R$50.00

1084

* - As tabelas 2, C, D, 3, E, F, 4 e G foram publicadas na edição do "Diário
do Legislativo" de 30/12197.



1
1085

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.223/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.223/97, do Deputado Gilmar Machado, que
regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a
descentralização do ensino, e dá outras providências, foi aprovado no 20
turno, com as Emendas n°s 1 a 5 ao vencido no 1 0 turno. rejeitados os arts.
70 e 9°.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.223197
Regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a

descentralização do ensino, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa cio Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1 0 - A descentralização do ensino, por cooperação entre o Estado e os

municípios, prevista no art. 197 da Constituição do Estado, será feita nos
termos desta lei, garantindo-se:

- o atendimento prioritário ao ensino fundamental:
II - o repasse de recursos técnicos e financeiros provenientes do Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério correspondentes ao número de matriculas do ensino fundamental
regular das escolas estaduais assumidas pelo município.

Art. 2° - A descentralização do ensino compreende a transferência de
escolas de ensino pré-escolar e fundamental da rede pública do Estado aos
municípios, com o correspondente aporte de recursos previsto no inciso II do
artigo anterior.

Ari. 30 - A transferência de que trata o artigo anterior depende de lei
municipal autonzativa e será precedida da avaliação da capacidade mínima
de atendimento escolar do município, que será calculada observando-se:

- as disposições da Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, no
que diz respeito à aplicação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério:

II - o número de matriculas em cursos de educação infantil, ensino
fundamental e educação de jovens e adultos ministrados nas escolas
municipais autorizadas pelo respectivo sistema de educação, para o
cumprimento do disposto na Lei n° 12.040. de 28 de dezembro de 1995.

Art. 40 - Na transferência de escola da rede pública estadual ao município,
o o Poder Executivo, nos termos de regulamento. poderá:
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- fazer a cessão de uso dos bens móveis e imóveis da escola

municipalizada;
II - ceder servidor ocupante de cargo efetivo, integrante do Quadro

Permanente ou do Quadro do Magistério, lotado na escola a ser
municipalizada, sem prejuízo dos direitos e das vantagens do cargo.

§ 1 0 - A cessão de bens e de pessoal fica vinculada à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino público no município, bem como ao
aproveitamento, na unidade municipalizada, dos servidores cedidos.

§ 20 - Havendo interesse público justificado, o Poder Executivo, nos termos
de lei autorizativa, poderá alienar, em favor do município, por meio de
doação ou permuta, os bens imóveis cedidos.

Art. 50 - As responsabilidades do Estado e do município, inclusive as
relativas à alocação de recursos orçamentários, serão detalhadas nos termos
de convênio a ser celebrado entre as partes, o qual deverá permanecer no
órgão estadual ou municipal de educação signatário do instrumento, à
disposição do Tribunal de Contas do Estado, para fins de exercício da
fiscalização prevista no inciso Xl do art. 76 da Constituição do Estado.

Art. 60 - No município que não tenha atingido a sua capacidade mínima de
atendimento escolar, a expansão de vagas no ensino médio na rede estadual
fica condicionada à expansão de vagas no ensino pré-escolar e fundamental
na rede municipal.

Parágrafo único - A expansão de vagas no ensino médio não será
condicionada ao processo de municipalização do ensino fundamental.

Art. 70 - Fica o Poder Executivo autorizado a indenizar, desde que haja
previsão orçamentária, o professor, o regente de ensino ou o servidor do
Quadro do Magistério e do Quadro Permanente que não tiver seu contrato
renovado devido à inexistência de vagas decorrente das medidas adotadas
para a implantação da municipalização do ensino e comprovar a efetiva
prestação de serviços ao Estado por mais de 5 (cinco) anos, ininterruptos ou
não.

Art. 811 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias
(cento e vinte) dias contados da data de sua publicação.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Antônio Genaro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.237197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.237197, da Comissão de Direitos Humanos, que
estabelece a obrigatoriedade de inclusão do estudo dos direitos humanos nos
currículos das escolas públicas do Estado, foi aprovado no 2 0 turno, na forma
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do vencido no 10 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.237197
Estabelece a obrigatoriedade de inclusão do estudo dos direitos humanos

nos currículos das escolas públicas do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam as escolas públicas do Estado obrigadas a incluir nos

currículos dos ensinos fundamental e médio, sem prejuízo da abordagem de
outros temas de interesse da comunidade, os seguintes conteúdos
relacionados com o estudo dos direitos humanos:

- a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das
Nações Unidas, de 1948, e outros atos internacionais sobre o tema;

II - os direitos e as garantias fundamentais estabelecidos nas Constituições
da República e do Estado, especialmente:

a) o direito à vida, á integridade física, à liberdade e à igualdade perante a
lei:

b) os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais;
c) os direitos das etnias, das crianças, das mulheres, dos trabalhadores,

dos presos, dos portadores de deficiência e dos grupos religiosos.
§ 1 0 - O aprofundamento e o estudo desses temas deverão permear

diversas disciplinas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino,
ajustando-se à idade do estudante e ao nível de aprendizado.

§ 20 - Na abordagem dos conteúdos de direitos humanos, será dada ênfase
à concepção de que o respeito à igualdade pressupõe a tolerância para com
as diferenças e peculiaridades de cada indivíduo e grupo social.

Art. 20 - As escolas desenvolverão, com a participação da comunidade,
pelo menos 1 (uma) vez por semestre, atividades interdisciplinares e
interescolares relativas aos direitos humanos.	 -

Art. 30 - Cabe ao sistema estadual de ensino assegurar condições de
formação e atualização de professores, bem como garantir a veiculação de
informações que subsidiem o desenvolvimento das atividades escolares
previstas nesta lei.

Art. 4° - A Secretaria de Estado da Educação fará realizar anualmente, em
parceria com as escolas, a Semana dos Direitos Humanos.

Art. 50 - o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor em 1 0 de janeiro de 1998.
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Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 dezembro de 1997.
Aílton Vilela. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Antônio Genaro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.321/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.321197, do Deputado Gilmar Machado, que institui

grupo de trabalho para apresentar sugestões para a implementação do
ensino de Sociologia e Filosofia nas escolas de ensino médio, foi aprovado
no 21 turno na forma do vencido no 10 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.321/97
Institui grupo de trabalho para apresentar sugestões para a implementação

do ensino de Sociologia e Filosofia nas escolas estaduais de ensino médio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Grupo de Trabalho de Filosofia e Sociologia, com

a finalidade de apresentar, em relatório final conclusivo, sugestões
normativas para a implementação do ensino de Filosofia e Sociologia nas
escolas estaduais de ensino médio.

Art. 2° - Compete ao Grupo de Trabalho de Filosofia e Sociologia:
- sugerir conteúdos programáticos e procedimentos de caráter didático-

pedagógico específicos que permitam a inserção da Filosofia e da Sociologia
no contexto interdisciplinar do currículo das escolas de ensino médio da rede
pública estadual;

II - propor programas de capacitação de recursos humanos que viabilizem
a consecução dos objetivos estabelecidos no inciso anterior.

Parágrafo único - Na elaboração das propostas. o Grupo de Trabalho
levará em conta as peculiaridades do ensino das disciplinas de que trata esta
lei.

Art. 30 - O Grupo de Trabalho, cuja duração se extinguirá com o
cumprimento do que estabelece o art. 1 0 desta lei, será constituído de 7
(sete) membros efetivos e respectivos suplentes. sendo:

- 1 (um) representante do Conselho Estadual de Educação, que será o
seu Coordenador;

II - 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado da Educação;
III - 4 (quatro) representantes dos Departamentos de Sociologia e Filosofia

das universidades públicas e privadas do Estado.
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Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação prestará o apoio
necessário ao desenvolvimento das atividades do Grupo de Trabalho.

Art. 40 - O Grupo de Trabalho estabelecerá as regras para seu
funcionamento.

Art. 50 - O Grupo de Trabalho terá o prazo de 60 (sessenta) dias contados
da data de publicação desta lei para apresentar relatório contendo as
sugestões relativas aos objetivos definidos no art. 2 0 desta lei.

Art. 60 - O relatório final contendo a proposta do Grupo de Trabalho de
Filosofia e Sociologia será submetido ao Conselho Estadual de Educação
para apreciação e, se for o caso, homologação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Genaro, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.392197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1 .392/97, da Comissão Parlamentar de Inquérito para,

no Prazo de 120 Dias, Apurar as Diversas Denúncias Que Envolvem o
Sistema Penitenciário do Estado, o qual dispõe sobre o número de
Defensores Públicos no Estado, foi aprovado no 20 turno, na forma do
vencido no 10 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.392197
Dispõe sobre o número de Defensores Públicos no Estado e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O número de Defensores Públicos no Estado será igual ou superior

ao de Juizes de Direito de ia Instância.
Art. 20 - Fica criado o quadro suplementar da Detensoria Pública, sendo

assegurado ao servidor estadual investido na função de Defensor Público o
direito de permanecer nessa função.

Parágrafo único - O número das funções de que trata este artigo fica
limitado a 125 (cento e vinte e cinco). extinguindo-se cada função com a
respectiva vacância.

Art. 30 - o servidor de que trata o artigo anterior terá vencimento
correspondente a 70% (setenta por cento) do vencimento do Defensor
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Público de Primeira Classe e fará jus à verba de representação a que os
Defensores Públicos têm direito.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Bilac Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.502/97

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 1.502197, da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do Governador do Estado
referentes ao exercício de 1996, foi aprovado em turno único, sem emenda.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.502/97
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de

1996.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado referentes

ao exercício de 1996.
Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de dezembro de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Bilac Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.548197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.548197, do Governador do Estado, que altera a Lei n°
6.763. de 26112/75, a qual consolida a legislação tributária do Estado, e dá
outras providências, foi aprovado no 20 turno, com a Emenda n° 1 ao
vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.548197
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado, e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29 - ...................................
§ 6° - .......................................
1 - a entrada, ocorrida a partir de 1 0 de janeiro de 2000, de bem destinado

a uso ou consumo do estabelecimento;

Art. 53 - ....................................
- o valor da Unidade Fiscal de Referência - UFIR -, prevista no art. 224

desta lei, vigente na data em que tenha ocorrido a infração e, quando for o
caso, o valor do imposto não declarado;

Art. 54- ...................................
III - por deixar de entregar ao Fisco documentos informativos do

movimento econômico e fiscal, exceto o previsto no inciso VIII, na forma e
no prazo definidos em regulamento - por documento: 500 (quinhentas)
UFIRs:

VI - por emitir documento com falta de qualquer requisito ou indicação
exigida em regulamento - por documento: de 1 (uma) a 100 (cem) UFIRs;

VII - por deixar de entregar ou exibir ao Fisco, nos prazos previstos em
regulamento, livros, documentos e outros elementos de exibição obrigatória
que lhe forem exigidos, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos III e
VIII - por intimação: 200 (duzentas) UFIRs:

Art. 55 - ............................................
X - por emitir ou utilizar documento fiscal falso ou inidôneo: 40% (quarenta

por cento) do valor da prestação ou da operação, cumulado com estorno de
crédito, na hipótese de sua utilização. salvo, nesse caso, prova concludente
de que o imposto correspondente tenha sido integralmente pago;

XIV - por transportar mercadoria acompanhada de nota fiscal com prazo de
validade vencido: 20% (vinte por cento) do valor indicado no documento
fiscal:

XV - por escriturar reiteradamente, nos livros fiscais. documento com valor
divergente do efetivamente emitido, ressalvada a hipótese de que o imposto
tenha sido corretamente recolhido: 10% (dez por cento) do valor da diferença
da operação e da prestação.

Art. 56 - Nos casos previstos no inciso III do art. 53, serão os seguintes os
valores das multas:
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- havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos acessórios,

nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou intempestivo do
imposto, observado o disposto no § 1 0 deste artigo, a multa será de 0,15%
(zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia de atraso,
limitada ao percentual máximo de 12% (doze por cento);

II - havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por cento) do
valor do imposto, observadas as reduções previstas nos itens 1 a 3 do § 90

do art. 53.
§ 10.

§ 20 - Tratando-se de crédito tributário por não-retenção ou de falta de
pagamento do imposto retido em decorrência de substituição tributária, as
multas serão cobradas em dobro, quando da ação fiscal, aplicando-se as
reduções previstas no inciso li deste artigo.

§ 30 - o auto de infração poderá ser expedido sem a lavratura do termo de
ocorrência ou do termo de apreensão, depósito e ocorrência, mas terá, nos
30 (trinta) primeiros dias, a natureza destes para fins de aplicação das
reduções previstas no inciso li deste artigo e no item 1 do § 9 0 do art. 53.

§ 41 - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
1) de 18% (dezoito por cento), quando se tratar da hipótese prevista no

inciso 1 deste artigo;
2) reduzida, em conformidade com o inciso II deste artigo e o § 9 0 do art.

53, com base na data de pagamento da entrada prévia, em caso de ação
fiscal.

§ 50 - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os valores
restabelecidos aos seus percentuais máximos.

Art. 57- ....................................................
Art. 98- .............................................

- havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos acessórios,
nos casos de fatia de pagamento, pagamento a menor ou intempestivo da
taxa, observado o disposto no § 1 0 deste artigo, a multa será de 0,15% (zero
vírgula quinze por cento) do valor da taxa, por dia de atraso, limitada ao
percentual máximo de 12% (doze por cento);

II - havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por cento) do
valor da taxa, observadas as seguintes reduções:

a) a 50% (cinqüenta por cento) do seu valor, quando o pagamento ocorrer
antes do recebimento do auto de infração:

b) a 60% (sessenta por cento) do seu valor, quando o pagamento ocorrer
no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do auto de infração;

c) a 80% (oitenta por cento) do seu valor, quando o pagamento ocorrer
após o prazo previsto na alínea anterior e antes de sua inscrição em dívida
ativa.
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§ 1° - Na hipótese prevista no inciso 1, ocorrendo o pagamento espontâneo
somente da taxa, a multa será exigida em dobro. quando houver ação fiscal.

§ 20 - O auto de infração poderá ser expedido sem a lavratura do termo de
ocorrência ou do termo de apreensão, depósito e ocorrência, mas terá, nos
30 (trinta) primeiros dias, a natureza destes para fins de aplicação da
redução prevista na alínea 'a do inciso li deste artigo.

§ 30 - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
1) de 18% (dezoito por cento). quando se tratar do crédito previsto no

inciso 1 deste artigo:
2) reduzida, em conformidade com o inciso li deste artigo, com base na

data do pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.
§ 40 - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os valores

restabelecidos aos percentuais máximos.

Art. 100 - A receita proveniente da arrecadação da Taxa Judiciária
ingressará no caixa do Tesouro Estadual, na forma de recursos ordinários
livres.

Art. 104 - A Taxa Judiciaria tem por base o valor da causa e será cobrada
de acordo com a Tabela J. anexa a esta lei.

§ 1 0 - Os valores constantes na tabela de que trata o "caput serão
atualizados anualmente pela variação da UFIR ou do índice que vier a
substitui-Ia.

§ 20 - Em causa de valor inestimável, cartas rogatórias, de ordem ou
precatória, processos de competência de juizado especial, mandado de
segurança, ações criminais e agravos, será cobrado o menor valor
estabelecido na Tabela J, anexa a esta lei.

Art. 105 - O contribuinte da Taxa Judiciária é a pessoa natural ou jurídica
que propuser, em qualquer juízo ou tribunal, ação ou processo judicial,
contencioso ou não, ordinário, especial ou acessório.

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas na alínea 'b do inciso II do art.
107 e na ação monitória, o contribuinte da Taxa Judiciária é a parte vencida.
a quem cabe o pagamento das custas finais.

Art. 107- ...........................................
lI - .................................................
e) no mandado de segurança, se este for denegado:

§ 1 0 - Nos embargos à execução e na ação monitória, o recolhimento da
Taxa Judiciária será no ato da distribuição do feito.

§ 2° - É devido o pagamento da Taxa Judiciária referente à diferença entre
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o valor dado à causa e a importância a final apurada ou resultante da
condenação definitiva.

§ 3° - Decidida a impugnação do valor da causa, a parte será intimada a
pagar a diferença no prazo determinado pelo Juiz, o qual não excederá a 5
(cinco) dias.

Art. 108 - A fiscalização da Taxa Judiciária, em autos e papéis que
tramitarem na esfera judiciária, compete, de ordinário, aos escrivães,
contadores e funcionários da Fazenda Estadual e, especialmente, aos Juizes
de Direito, Promotores de Justiça, Procuradores da Fazenda Estadual e
representantes da Fazenda, nas respectivas comarcas.

Art. 120 - A falta de pagamento da taxa de segurança pública, assim como
seu pagamento insuficiente ou intempestivo, acarretará a aplicação das
seguintes multas calculadas sobre o valor da taxa devida:

- havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos acessórios,
nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou intempestivo da
taxa, observado o disposto no § 20 deste artigo, a multa será de 0,15% (zero
vírgula quinze por cento) do valor da taxa, por dia de atraso, limitada ao
percentual máximo de 12% (doze por cento);

II - havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por cento) do
valor da taxa, observadas as seguintes reduções:

a) a 50% (cinqüenta por cento) do seu valor, quando o pagamento ocorrer
antes do recebimento do auto de infração:

b) a 60% (sessenta por cento) do seu valor, quando o pagamento ocorrer
no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do auto de infração;

c) a 80% (oitenta por cento) do seu valor, quando o pagamento ocorrer
após o prazo previsto na alínea anterior e antes de sua inscrição em divida
ativa.

§ 1 0 - As multas previstas neste artigo denominam-se:
1) de mora, nas hipóteses referidas no inciso 1;
2) de revalidação, nas hipóteses referidas no inciso II.
§ 20 - Na hipótese prevista no inciso 1 deste artigo, ocorrendo o pagamento

espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em dobro, quando houver
ação fiscal.

§ 30 - o auto de infração poderá ser expedido sem a lavratura do termo de
ocorrência ou do termo de apreensão, depósito e ocorrência, mas terá, nos
30 (trinta) primeiros dias, a natureza destes para fins de aplicação da
redução prevista na alínea 'a" do inciso II deste artigo.

§ 40 - Na hipótese de pagamento parcelado. a multa será:
1) de 18% (dezoito por cento). quando se tratar de crédito previsto no
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inciso 1 deste artigo:

2) reduzida, em conformidade com o inciso II, com base na data de
pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.

§ 50 - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os valores
restabelecidos aos seus percentuais máximos.

Art. 218 - Fica o Poder Executivo autorizado a permitir a quitação de
créditos do Estado inscritos em divida ativa, mediante dação em pagamento
ao Tesouro Estadual de bens móveis novos ou imóveis.

Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá a forma. o prazo e as
condições em que se efetivará o pagamento na modalidade prevista no
"caput" deste artigo, observada a necessidade e a conveniência de os bens
serem utilizados no serviço público estadual.

Art. 224 - As importâncias fixas ou correspondentes a tributos, multas,
limites para fixação de multas ou limites de faixas para efeito de tributação
passarão a ser expressas por meio de múltiplos e submúltiplos da unidade
denominada Unidade Fiscal de Referência, a qual figurará, na legislação
tnbutária, sob a forma abreviada de UFIR.".

Art. 20 - O item 9 da Tabela F a que se refere a alínea "a" do inciso 1 do art.
12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"9 - combustíveis para aviação e gasolina e álcool para fins carburantes.".
Art. 30 - Os artigos a seguir relacionados da Lei n° 6.763. de 26 de

dezembro de 1975. ficam acrescidos dos seguintes dispositivos:
"Art. 40 - ..........................................
IV - Taxa Judiciária.

Art. 12- ...........................................

g) 30% (trinta por cento), nas operações com as seguintes mercadorias:
g.1 - bebidas alcoólicas, exceto cervejas, chopes e aguardentes de cana ou

de melaço:
g.2 - energia elétrica para consumo residencial.

§ 13 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até
25% (vinte e cinco por cento) nas operações internas com as mercadorias
referidas na alínea "g" do inciso 1 deste artigo.

§ 14 - Fica o Poder Executivo autorizado. na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a aumentar a carga tributária para até



109('
30% (trinta por cento) nas operações internas com cigarro e produto de
tabacaria, desde que o aumento também seja adotado por Estado limítrofe.

§ 15- O disposto na alínea "g" do inciso 1 deste artigo não se aplica a
operação com energia elétrica destinada a atividades produtivas
desenvolvidas pelos produtores rurais.

Art. 53- ..............................................
§ 90 - A multa por descumprimento de obrigação acessória, prevista nos

incisos l e II deste artigo, poderá ser paga com as seguintes reduções:
1) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento

ocorrer antes do recebimento do auto de infração;
2) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento

ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do auto de
infração:

3) a 80% (oitenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento
ocorrer após o prazo previsto no item anterior e antes de sua inscrição em
dívida ativa.

Art. 54- .............................................
VIII - por deixar de entregar documento destinado a informar ao Fisco a

apuração do imposto, na forma e no prazo definidos em regulamento,
ressalvada a hipótese em que o imposto tenha sido integralmente recolhido -
por documento:

a) 500 (quinhentas) UFIR5;
b) 3% (três por cento) do imposto não declarado, observado o valor

mínimo de 1.000 (mil) UFIRs, quando a irregularidade não for sanada no
prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento do termo expedido pela
Fazenda Estadual relativo à penalidade prevista na alínea anterior;

ix - por consignar, em documento destinado a informar ao Fisco a
apuração do imposto, valores divergentes de crédito, de débito ou de saldo
dos escriturados no Livro de Registro de Apuração do ICMS - RAICMS -,
ressalvada a hipótese em que o imposto tenha sido integralmente recolhido:
50% (cinqüenta por cento) do imposto não declarado;".

Art. 40 - Fica criada a Tabela J, anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro
de 1975, nos termos do Anexo 1 desta lei.

Parágrafo único - A aplicação de qualquer percentual nas faixas constantes
na Tabela J, a que se refere o "capul" deste artigo, não poderá resultar em
valor inferior a R$30,00 (trinta reais).

Art. 50 - Fica a Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, com a redação dada pelo art. 50 da Lei n° 12.425, de 27
de dezembro de 1996, acrescida do subitem 2.24, nos termos do Anexo II
desta lei.
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Art. 61 - Ficam reduzidos a 50% (cinqüenta por cento) os valores previstos
nos subitens 5.1, 5.3, 5.6 e 5.15, constantes na Tabela D. a que se refere o
art. 115 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a redação dada
pelo art. 50 da Lei no 12.425. de 27 de dezembro de 1996, em relação a
veículos destinados a locação.

Art. 70 - Fica o Poder Executivo autorizado a permitir a quitação de créditos
tributários do Estado inscritos em divida ativa até 30 de novembro de 1997,
por intermédio de Títulos da Dívida Contratual Secuntizada e da Divida
Agrária, de responsabilidade do Tesouro Nacional, desde que estejam
custodiados em conta mantida por pessoa jurídica na Central de Custódia e
de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP.

§ 1 0 - O Poder Executivo estabelecerá a forma, o prazo e as condições em
que se efetivará o pagamento na modalidade prevista no "caput" deste
artigo, especificando, inclusive os títulos que poderão ser objeto cia
modalidade de extinção do crédito tributário prevista neste artigo, bem como
os valores pelos quais serão recebidos, tendo em vista os encargos e os
prazos de vencimento.

§ 20 - Os títulos recebidos referentes às parcelas pertencentes aos
municípios previstas no inciso IV do art. 158 da Constituição da República
serão entre esses distribuídos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme
dispuser o regulamento.

Art. 50 - Fica anistiado, até a data da publicação desta lei, o crédito
tributário, formalizado ou não, inclusive o inscrito em dívida ativa, ajuizada
ou não a sua cobrança. que, em decorrência de emissão de nota fiscal após
a data limite fixada para a sua utilização, tenha ensejado a cobrança do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, de multa isolada e de multa de revalidaç.ão ou de
mora.

§ 1 0 - A aplicação da anistia referida neste artigo alcança as parcelas
relacionadas com multa isolada e multa de revalidação ou de mora e fica
condicionada ao destaque regular do ICMS em documento fiscal
tempestivamente escriturado nos livros fiscais. devendo o imposto ter sido
espontaneamente recolhido.

§ 20 - A comprovação das condições referidas no parágrafo anterior será
feita pelo sujeito passivo à repartição fazendária de sua circunscrição, que
requisitará o Processo Tributário Administrativo - PTA -. quando for o caso.

Art. 90 - Na hipótese de débito inscrito em divida ativa, ajuizada ou não a
sua cobrança, os honorários advocaticios, quando devidos, serão reduzidos
ao percentual de 5% (cinco por cento), que não incidirá sobre o ICMS
espontaneamente recolhido.
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Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos honorários

arbitrados mediante decisão judicial.
Art. 10 - Ao contribuinte que tenha crédito com o Estado é permitida a sua

compensação mediante a dedução do valor de seu crédito na parcela a ser
paga a título de ICMS.

§ 1 0 - A dedução será efetivada mês a mês, até que atinja o valor total do
crédito.

§ 20 - A compensação de créditos só poderá iniciar-se 6 (seis) meses após
a constatação, pelo Estado, do crédito devido ao contribuinte.

§ 30 - O Poder Executivo regulamentará este artigo no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data de publicação desta lei.

Art. 11 - Fica concedida isenção de ICMS em operação interna realizada
com energia elétrica destinada ao consumo residencial de até 90kwti
(noventa quilowatts-hora) por mês.

Art. 12 - O disposto nesta lei aplica-se ao saldo remanescente de
parcelamento em curso, sendo vedadas a restituição e a compensação de
importância já recolhida.

Art. 13 - O Poder Executivo disciplinará a forma de execução do disposto
nesta lei.

Art. 14 - Ficam remitidos, na data de publicação desta lei, os créditos
tributários, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com valor de
até R$300.00 (trezentos reais), considerado individualmente cada PTA.

Art. 15 - A Fazenda Estadual não promoverá execução fiscal enquanto o
crédito tributário de cada contribuinte inscrito em dívida ativa não atingir o
montante de R$1.000,00 (mil reais).

Au. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar, no
exercício de 1998, até o montante de R$20.000.000,00 (vinte milhões de
reais), obedecidas as disposições da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março
de 1964, para atenderás alterações introduzidas por esta lei, relativas à taxa
judiciária.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrario, especialmente os itens

1 e 2 da Tabela F a que se refere a alínea "a" do inciso 1 do art. 12 e as
Tabelas G, H e 1 da Lei n° 6.763. de 26 de dezembro de 1975.

Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Antônio Genaro.

Anexo 1
(a que se refere o art. 40 da Lei n o , de de dezembro de 1997)

Tabela J
Lançamento e Cobrança da Taxa Judiciária

(a que se refere o art. 104 da Lei n° 6.763, de 26 de
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E

o,

dezembro de 1975)
Valor da Causa em	Valor da Taxa em Percentual (%)

Reais (R$)
Até 5.000.00	 1
Acima de 5.000,00	 1,5
até 10.00000
Acima de 10.000.00	 2

Anexo II
(a que se refere o art. 50 da Lei n°, de de dezembro de 1997)

Tabela A
(a que se refere o art. 92 da Lei n° 6.763. de 26 de dezembro

de 1975)
Item	Discriminação	Quantidade em UFIR

Por vez, dia,	Por Por
unidade, função, mês ano

processo,
documento,

sessão
2.24 Preparação e envio de	3,00

Documento de

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.549/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.549197. do Governador do Estado, que dispõe sobre
contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por serviços
extrajudiciais e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com a
Emenda n° 1 e as Subemendas n os 1. 2 e 3 à Emenda n o 2 ao vencido no 10

turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.549/97
Dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos

por serviços extrajudiciais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 0 - A contagem, a cobrança e o recolhimento dos emolumentos
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devidos por ato praticado por Tabelião, Oficial de Registro e Juiz de Paz
obedecerão às disposições desta lei.

Art. 20 - Os emolumentos remuneram todos os serviços praticados por
Tabelião, Registrador e Juiz de Paz e incluem:

- as anotações e comunicações determinadas por lei, especialmente fac-
símile, intimação, postagem de correspondência essencial à realização do
ato, publicação de aviso;

II - a elaboração e o preenchimento de certidão, carta, ofício,
requerimento, guia de recolhimento, a conferência de reprodução, cópia ou
via desses documentos.

Parágrafo único - É vedada a cobrança de qualquer importância a título de
despesa com serviço de despachante.

Art. 30 - Cabe à parte prover as despesas com condução, telefonema,
telegrama, fac-símile, telex, quando expressamente solicitadas, não
incluídas nos emolumentos.

Parágrafo único - A despesa com publicação de edital pela imprensa oficial
correrá por conta do interessado.

Art. 40 - E vedada a cobrança de emolumentos por ato retificatóno ou
renovado, em razão de erro imputável a Tabelião. Registrador ou seus
servidores, e por ato não expressamente previsto nas tabelas contidas no
anexo desta lei, ainda que sob o fundamento em analogia.

Art. 50 - Das pessoas reconhecidamente pobres não serão cobrados
emolumentos por registro civil de nascimento e por assento de Óbito e
respectivas certidões.

§ 10 - O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio
interessado ou a rogo, em se tratando de analfabeto, acompanhada, nesse
caso, da assinatura de 2 (duas) pessoas, nos termos da Lei Federal n° 7.844,
de 18 de outubro de 1989.

§ 20 - A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e penal
do interessado.

Art. 60 - Ao Juiz de Paz são devidos os emolumentos por exame de
habilitação de casamento no serviço de registro civil das pessoas naturais e
por diligência fora do , recinto da serventia, exceto em edifício público.

Parágrafo único - E gratuita a expedição, por Juiz de Paz, de atestado de
vida e residência, de bons antecedentes, idoneidade moral ou outro
assemelhado.

Art. 70 - Os Registradores e Tabeliães poderão exigir depósito prévio, nos
limites das tabelas, das despesas totais dos atos a serem praticados,
fornecendo aos interessados, obrigatoriamente, recibo provisório, com a
especificação de todas as parcelas.

Capítulo 11
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Dos Emolumentos

Seção 1
Normas Gerais

Art. 8° - Considera-se emolumento a retribuição pecuniária devida pelas
partes a Tabelião. Registrador ou Juiz de Paz pela prática dos atos de sua
competência.

Parágrafo único - Os emolumentos serão cobrados por ato praticado de
acordo com as tabelas contidas no anexo desta lei.

Art. 90 - O Notário ou Registrador fornecerá recibo e cotará a respectiva
quantia à margem do documento a ser entregue ao interessado.

Parágrafo único - Faculta-se o uso de carimbo indicando os valores
expressos nas tabelas do anexo desta lei.

Art. 10 - A parte que tiver dúvida, relativamente à conta de emolumentos,
poderá reclamar, no interior, ao Juiz de Direito e, na Capital. à Corregedoria-
Geral de Justiça, que determinará a sua conferência e decidirá de plano.

Art. 11 - A conta discriminará, separadamente, o ato praticado, incluindo
autuação e registro ou averbação. expedição de certidão ou guia e demais
despesas, quando for o caso.

Art. 12 - No caso de não-realização do registro, os emolumentos recebidos
serão restituídos ao usuário, deduzidas as quantias relativas a buscas e
certidões fornecidas.

Seção II
Dos Atos de Registrador Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e

Tutela e de Juiz de Paz
Art. 13 - Por registro de nascimento, óbito. emancipação, ausência e

interdição, o Oficial cotará emolumentos devidos pelos serviços necessários
a registro, primeira certidão e guia de recolhimento, previstos na Tabela 7 do
anexo desta lei.

Art. 14 - Por averbação de sentença, anotação judicial e para
cancelamento, restauração ou retificação de registro. o Oficial cotará os
emolumentos devidos pelos serviços necessários a averbação, primeira
certidão e guia de recolhimento, excetuando-se as hipóteses de isenções
legalmente instituídas.

Parágrafo único - O Registrador fará jus ao recebimento de emolumentos
pelo arquivamento de mandado expedido por juízo, que ficará à disposição
para qualquer consulta ou requisição, salvo as exceções previstas no caput"
deste artigo.

Art. 15 - Por transcrição de assentamento de nascimento, casamento ou
óbito de brasileiro em país estrangeiro ou de termo de opção pela
nacionalidade brasileira, o Oficial cotará os emolumentos devidos pelos
serviços necessários a transcrição, primeira certidão e guia de recolhimento.
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Parágrafo único - O Registrador fará jus ao recebimento de emolumentos

por arquivamento de documento consularizado e traduzido, que ficará à
disposição para qualquer consulta ou requisição.

Art. 16 - Por habilitação para casamento e lavratura de assento, o Oficial
cotará os emolumentos correspondentes aos serviços necessários a
autuação, processamento da documentação, lavratura do assentamento,
primeira certidão e guia de recolhimento.

Parágrafo único - O Registrador fará jus ao recebimento de emolumentos
por arquivamento de documento apresentado, que ficará à disposição para
qualquer consulta ou requisição.

Art. 17 - O Juiz de Paz, para manifestar-se em qualquer habilitação de
casamento, fará jus aos emolumentos previstos na Tabela 6 do anexo desta
lei.

Art. 18 - Os emolumentos serão cobrados antecipadamente pelo serviço
registral e recolhidos à disposição do Juiz de Paz.

Art. 19 - A despesa com edital publicado pela imprensa será reembolsada
pelo interessado.

Art. 20 - Quando um serviço registral receber edital de outra circunscrição,
para afixação na forma da lei, fará jus à cobrança dos emolumentos
constantes na tabela do anexo desta lei.

Art. 21 - Por conversão de união estável em casamento, o Oficial cotará os
emolumentos correspondentes aos serviços necessários a autuação,
processamento da documentação, lavratura do assentamento, primeira
certidão e guia de recolhimento.

§ 1 0 - O custo do edital, veiculado apenas no serviço registral, está incluído
no valor dos emolumentos.

§ 20 - O assento será lavrado, independentemente de celebração perante
Juiz de Paz ou ministro religioso.

§ 30 - O Registrador fará jus ao recebimento dos emolumentos por
arquivamento de documento apresentado, que ficará à disposição para
qualquer consulta ou requisição.

Seção III
Dos Atos do Tabelião de Notas, do Oficial de Registro de Distribuição de
Protestos, do Tabelião de Protesto de Títulos, do Oficial de Registro de
Imóveis e do Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civis das

Pessoas Jurídicas
Art. 22 - Os valores dos emolumentos constantes nas tabelas do anexo

desta lei incluem indicações reais e pessoais e exame de títulos.
Art. 23 - Para a prática de atos a seu cargo, o Tabelião de Notas e o

Registrador observarão o seguinte:
- as intervenções ou anuências de terceiros, desde que não impliquem
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outros atos, não autorizam nenhum acréscimo de emolumentos;

li - nos emolumentos de escritura, procuração ou substabelecimento, está
compreendido o primeiro traslado;

III - nenhum acréscimo será devido quando ocorrer, nos atos notariais,
transcrição de alvará, mandado, guia de recolhimento de tributos, certidões
em geral e outros documentos, ou arquivamento de procuração ou de
qualquer outro documento necessário à prática do ato;

IV - para cálculo dos emolumentos, toma-se o que for maior entre os
seguintes valores:

a) o preço ou valor econômico do negócio jurídico, declarado pelas partes:
b) tratando-se de imóvel urbano, o valor de lançamento tributário fixado

pelo município;
c) tratando-se de imóvel rural, o valor de lançamento tributário fixado pelo

órgão federal competente.
§ 1 0 - Nas hipóteses de hipoteca, penhor ou locação, os emolumentos

serão calculados sobre o preço ou valor econômico do negócio jurídico,
declarado pelas partes.

§ 20 - Na hipótese de usufruto, a base de cálculo será a terça parte do valor
do imóvel.

Art. 24 - Para a prática de atos a seu cargo, o oficial do registro de imóveis
observará o seguinte:

- a averbação com valor patrimonial será assim considerada somente
quando implicar alteração do valor do contrato, da dívida ou da coisa, já
constante no registro:

II - consideram-se sem valor patrimonial as averbações referentes à
mudança de denominação e numeração de prédios, à alteração de
destinação ou situação de imóvel, à disponibilidade, à demolição, ao
desmembramento, à abertura de vias e logradouros públicos, ao casamento,
separação, divórcio e morte, à alteração do nome por casamento, separação
ou divórcio, à atualização do valor da divida, bem como os cancelamentos
de registros e de averbações, salvo as de cancelamento de registro de
emissão e debêntures;	 -

III - as averbações feitas de ofício e as concementes ao transporte de ônus
da matrícula não estão sujeitas a pagamento de emolumentos:

IV - no registro de hipoteca ou penhor, quando 2 (dois) ou mais imóveis
forem dados em garantia, estejam ou não situados na mesma circunscrição
imobiliária, tenham ou não igual valor, a base de cálculo para cobrança, em
relação a cada um dos registros, será o resultado da divisão do valor do

'	contrato pelo número de imóveis:
V - os emolumentos devidos pelo registro de penhora decorrente de ordem

judicial serão pagos, na execução trabalhista, a final, pelos valores vigentes
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na época do pagamento;

VI - os emolumentos devidos pelo registro e pela averbação de cédulas de
crédito industrial e de crédito rural são os estabelecidos na legislação federal;

VII - a base de cálculo no registro de contrato de locação será:
a) com prazo determinado, o valor da soma dos aluguéis mensais;
b) com prazo indeterminado, o valor da soma de 12 (doze) aluguéis

mensais;
c) com cláusula de reajuste no contrato, o índice de reajuste multiplicado

pelo número de meses.
Art. 25 - Para a prática de atos a seu cargo, o Oficial de Registro de Títulos

e Documentos e Civis das pessoas jurídicas observará o seguinte:
- para cálculo dos preços devidos por registro de contrato, título e

documento, cujos valores venham expressos em moeda estrangeira, far-se-á
a conversão em moeda nacional, com a utilização do valor de compra do
câmbio do dia em que for apresentado o documento;

II - em registro de contrato de alienação fiduciária e de reserva de domínio
obrigatório para a expedição de certificado de propriedade, a base de cálculo
será o valor do crédito principal concedido ou do saldo devedor;

III - em registro de recibos de sinal de venda e compra, a base de cálculo
será o valor do próprio sinal;

IV - em contrato de 'leasing", a base de cálculo será o valor da soma das
12 (doze) primeiras parcelas mensais do contrato ou do total de meses,
quando o prazo for inferior a 12 (doze) meses;

V - em cessão de crédito, a base de cálculo será o valor do crédito cedido,
sem consideração de qualquer outro acréscimo;

VI - em contrato de garantia, como o de fiança, caução e depósito,
vinculado a contrato de abertura de crédito, o registro será cobrado na forma
prevista para averbação;

VII - o registro de aditivo de contrato de crédito, para substituição de
garantia, será cobrado na forma prevista para averbação;

VIII - em aditivo de prorrogação de prazo para pagamento, a base de
cálculo será o valor que exceder o do contrato aditado, e, se não houver
acréscimo, o documento será considerado sem valor patrimonial;

IX - a tradução que acompanhar documento em língua estrangeira será
considerada sem valor patrimonial;

X - quando a notificação contiver, como anexo, contrato ou documento
com valor patrimonial, o registro será feito pelo valor nele expresso.

Capítulo III
Da Fiscalização e das Penalidades

Art. 26 - Será punido, em conformidade com a legislação em vigor. o
Tabelião ou o Registrador que infringir as disposições desta lei.
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Art. 27 - Sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, o
Registrador, o Tabelião ou o Juiz de Paz que receber emolumentos
indevidos ou excessivos é obrigado à restituição de valor igual ao dobro do
que foi pago em excesso ou indevidamente, acrescido de correção
monetária ou juros legais, e incorrerá em multa de mesmo valor, imposta
pelo Juiz Diretor do Foro, de ofício ou a requerimento do interessado.

§ 1 0 - A multa constituirá receita adicional, prevista nesta lei, e será
recolhida pelo Tabelião ou pelo Oficial de Registro infrator no prazo de 5
(cinco) dias do trânsito em julgado da decisão, sob pena de suspensão do
exercício de suas funções.

§ 211 - A restituição prevista neste artigo será efetuada pelo Oficial de
Registro infrator no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado da
decisão, sob pena de suspensão do exercício de suas funções.

Art. 28 - O Tabelião e o Oficial de Registro deverão manter, em lugar
visível e de fácil acesso ao público, as tabelas de emolumentos desta lei.

Parágrafo único - Aquele que não afixar a tabela de emolumentos nas
dependências do serviço incorrerá na multa prevista na tabela do anexo
desta lei. que será aplicada pelo Juiz Diretor do Foro e terá a destinação
prevista nesta lei.

Art. 29 - A fiscalização das disposições desta lei cabe à Corregedona-Geral
de Justiça, aos Juizes de Direito, de ofício ou mediante solicitação do
Ministério Público ou do interessado.

Capitulo IV
Disposições Gerais

Art. 30 - Todos os serviços notariais e registrais deverão manter,
permanentemente, pessoa apta a fornecer ao interessado informações
relativas à cobrança dos emolumentos.

Parágrafo único - É vedada a cobrança de qualquer acréscimo por serviço
de urgência ou de plantão.

Art. 31 - E vedada a propaganda relativa a serviços extrajudiciaiS,
agenciação ou desconto remuneratório, ficando o infrator sujeito às
penalidades disciplinares.

Art. 32 - Os Tabeliães e os Oficiais de Registro praticarão os atos de seu
oficio exclusivamente nos limites territoriais da circunscrição a que servirem,
salvo exceção prevista em lei.

Art. 33 - Considera-se folha, para efeito de cobrança de emolumentos, a
manuscrita ou a datilografada que tiver 25 (vinte e cinco) linhas, com o
minimo de 30 (trinta) letras ou 45 (quarenta e cinco) toques, nestes não se
incluindo os acentos gráficos.

§ 1 0 - Quando a folha do documento contiver menor número de linhas que
as fixadas neste artigo, mas abranger ou encerrar o contexto pedido, será
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cotada como se fosse integral.

§ 20 - É vedada a utilização de tarjas, faixas ou qualquer espécie de
desenho que se sobreponham ou atravessem o respectivo texto.

§ 30 - Todos os documentos emitidos eletronicamente deverão possuir
ótima legibilidade, de modo a permitir cópias reprográficas.

§ 40 - As rasuras e as emendas de qualquer documento ou papel serão
ressalvadas pelo Tabelião, pelo Registrador ou por substituto, antes do seu
encerramento.

Art. 34 - Os serviços notariais e registrais atenderão às partes durante
expediente externo, observando o horário mínimo de 6 (seis) horas diárias, e
não haverá nenhum acréscimo pelos serviços prestados durante o plantão
determinado pela lei federal.

Art. 35 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais, lançados ou
não em livros de notas e em livros de registros públicos, praticados pelos
Tabeliães de Notas, Tabeliães de Protestos de Títulos, Oficiais de Registro
de Imóveis, Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civis das
Pessoas Jurídicas e pelos Oficiais de Registro de Distribuição de Protestos
será acrescido de 34% (trinta e quatro por cento), percentual esse que
constituirá receita adicional com destinação prevista no art. 37.

§ 10 - A receita adicional prevista na letra "b" do item 2 da Tabela 1 e na
letra e" do item 6 da Tabela 4 será acrescida de 0,15% (zero vírgula quinze
por cento) sobre o valor patrimonial que exceder a quantia de R$105.090,00
(cento e cinco mil e noventa reais).

§ 2° - Do percentual de 34% (trinta e quatro por cento), acrescido ao valor
total dos emolumentos e que constitui, nos termos deste artigo, receita
corrente ordinária do Tesouro Estadual, 36% (trinta e seis por cento) passam
a constituir receita do Fundo Penitenciário Estadual.

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

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

- 92% (noventa e dois por cento) constituirão receita corrente ordinária;
- 8% (Oito por cento) serão destinados conforme os seguinte percentuais:

a) 3.6% (três vírgula seis por cento) para a Caixa de Assistência dos
Advogados de Minas Gerais;

b) 1.1% (um vírgula um por cento) para a Associação dos Magistrados
Mineiros - AMAGIS -:

c) 0,6% (zero vírgula seis por cento) para a Associação dos Serventuários
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da Justiça:

d) 1,1% (um vírgula um por cento) para a Associação Mineira do Ministério
Público;

e) 0.4% (zero virgula quatro por cento) para a Associação dos Juizes de
Paz do Estado de Minas Gerais:

f) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) para o Instituto dos Advogados de
Minas Gerais:

g) 0.2% (zero vírgula dois por cento) para a Associação dos Advogados de
Minas Gerais:

h) 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento) para o Sindicato dos
Servidores da Justiça de 2 3 Instância do Estado de Minas Gerais:

i) 0,56% (zero vírgula cinqüenta e seis por cento) para o Sindicato dos
Servidores da Justiça de V' Instância do Estado de Minas Gerais.

§ 1 0 - Ficam as entidades civis beneficiadas pelos recursos previstos no
inciso II deste artigo obrigadas a aplicá-los exclusivamente em plano de
assistência à saúde de seus associados, quando o percentual a elas
destinado exceder a 1% (um por cento), e em atividades de natureza
cultural, quando o percentual for igual ou inferior a l% (um por cento).

§ 20 - A destinação do percentual previsto no inciso II deste artigo extingue-
se em 1 0 de janeiro de 1999, destinando-se o respectivo valor ao Tesouro
Estadual, na forma de receita corrente ordinária.

§ 3° - O valor global do repasse mensal a ser feito às entidades civis a que
se refere o inciso II não ultrapassará o valor global recebido no mês
correspondente. no exercício de 1997.

Art. 38 - Os valores constantes nas tabelas do anexo desta lei serão
atualizados anualmente pela variação da UFIR ou de outro índice que venha
a substitui-Ia.

Art. 39 - Compete à Corregedoria-Geral de Justiça editar os atos
necessários à fiel observância do disposto nesta lei.

Art. 40 - Integra esta lei o anexo referente às tabelas dos emolumentos
pelos atos previstos na Lei Federal n° 6.015. de 31 de dezembro de 1973 -
Lei de Registros Públicos.

Capitulo V
Disposições Transitórias

Art. 41 - Esta lei entra em vigor em 1 0 de fevereiro de 1998.
Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as

contidas na Lei n° 7.399. de 1 0 de dezembro de 1978, na Lei n° 12.155. de 21
de maio de 1996, e alterações posteriores, no que se refere a emolumentos.

Sala das Comissões. 23 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - BiIac Pinto, relator - Djalma Diniz.
a - As tabelas mencionadas foram publicada na edição de 30112196 do
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"Diário do Legislativo".

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.572197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° i .572/97, de autoria do Deputado Péncles Ferreira, que

altera disposições da Lei n° 12.422, de 27 de dezembro de 1996, a qual
autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com a União para
o fim que menciona, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.572/97
Altera disposições da Lei n° 12.422, de 27 de dezembro de 1996, que

autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com a União para
o fim que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A taxa de juros a ser aplicada na contratação de operação de

crédito com a União para refinanciamento da dívida pública do Estado e no
financiamento com a União e o Banco Central do Brasil, prevista na Lei no
12.422, de 27 de dezembro de 1996, poderá ser de até 7,5% a.a. (sete e
meio por cento ao ano).

Art. 20 - O pagamento antecipado do valor do refinanciamento de que trata
a Lei n° 12.422, de 27 de dezembro de 1996, passa a ser de até 20% (vinte
por cento).

Art. 30 - O Poder Executivo destinará parte dos recursos provenientes da
contratação da operação de crédito prevista no art. 10 da Lei n° 12.422, de
27 de dezembro de 1996, à capitalização do Banco do Estado de Minas
Gerais S. A. - BEMGE -, ao atendimento dos encargos com os benefícios da
Aposentadoria Móvel Vitalícia - AMV - e das provisões para créditos de
liqüidação duvidosa, bem como à aquisição pelo Estado de outros ativos do
Banco.

Art. 40 O produto das alienações de que tratam o art. 2 0 e o § 1 0 do art. 30
da Lei n° 12.422, de 27 de dezembro de 1996, poderá ser destinado ao
pagamento do fim proposto no art. 2 0 desta lei e à execução dos programas
previstos na lei do orçamento anual.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.



BHac Pinto, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1997

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.499197
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.499197 dispõe
sobre a concessão de incentivo fiscal e a quitação de crédito tributário
inscrito em dívida ativa por empresas interessadas em incentivar projetos
culturais, por meio de apoio financeiro, no Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 6111197, a proposição tramita
em regime de urgência, por solicitação do Governador do Estado, nos
termos do art. 69 da Constituição Estadual, devendo ser apreciada em
reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por objetivo estimular a produção cultural

no Estado, mediante a concessão de incentivos fiscais aos contribuintes do
ICMS que apoiarem financeiramente projetos culturais. Tais contribuintes
teriam direito a uma dedução do imposto a pagar, na forma estabelecida na
proposição legislativa. Ainda no intuito de fomentar a produção cultural, o
projeto concede dedução no crédito tributário inscrito em divida ativa, até o
dia 31112196, o qual poderá ser quitado com desconto de 25%, desde que o
seu devedor conceda apoio financeiro a projetos culturais. Nessa hipótese,
além desse apoio financeiro, ao projeto cultural serão repassados 25% do
saldo remanescente do desconto referido.

A proposição se afina com os preceitos constitucionais pertinentes à
cultura, consubstanciados nos seguintes dispositivos da Lei Maior:

"Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais.

Art. 216 - ...........................................
§ 311 - "A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de

bens e valores culturais".
A Constituição do Estado, a seu turno, traz em seu bojo as seguintes

disposições:
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"Art. 10- Compete ao Estado:

IV - difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a
ciência e a tecnologia:".

"Art. 207 - O Poder Público garante a todos o pleno exercício dos direitos
culturais, para o que incentivará e difundirá as manifestações culturais da
comunidade mineira, mediante sobretudo:

V - adoção de incentivos fiscais que estimulem as empresas privadas a
investirem na produção cultural e artística do Estado, e na preservação do
seu patrimônio histórico, artístico e cultural;

VII - estímulo às atividades de caráter cultural e artístico, notadamente as
de cunho regional e as folclóricas".

Quanto à iniciativa, cumpre dizer que a Constituição Estadual, em seu art.
65, assegura ao Governador do Estado a faculdade de instaurar o processo
legislativo ordinário.

Contudo, o art. 70 do projeto contém impropriedades jurídicas, que devem
ser afastadas. Eis a redação do dispositivo:

"Art. 70 - o requerimento feito pelo devedor, para quitação do crédito na
forma prevista nesta lei, importa confissão do débito e renúncia a qualquer
impugnação ou recurso, devendo, no caso de ação judicial proposta,
responsabilizar-se pelas despesas judiciais e honorários advocatícios".

Ora, a parte desse preceito referente à renúncia do direito de impugnar ou
recorrer configura ofensa direta ao art. 50, XXV, da Constituição, que
estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito". Assim, se um contribuinte entender de impugnar um
débito que reputar indevido, não será um dispositivo de lei ordinária vazado
nesses termos que o impedirá de fazê-lo. Há a garantia de ordem
constitucional a ampará-lo. Quanto à parte concernente à responsabilização
pelas despesas e pelos honorários advocatícios numa eventual ação judicial,
cumpre dizer que há regra expressa a esse propósito, inscrita-no art. 20 do
Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte-

"Art. 20 - A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as
despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária
será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa
própria".

Ora. o Código de Processo Civil constitui lei federal, aplicável em todo o
território brasileiro: por isso. insuscetível de ser derrogada por lei ordinária
estadual. Com o propósito de expurgar do texto do projeto tais
impropriedades, bem como de adequar sua redação à boa técnica
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legislativa, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo ri 0 1.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.499197 na forma do Substitutivo n° 1,
a seguir redigido.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gilmar Machado - João

Batista de Oliveira.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o fim de estimular a
realização de projetos culturais no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Esta lei estabelece normas de incentivo fiscal a pessoas jurídicas

que apóiem financeiramente a realização de projeto cultural no Estado.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- incentivador o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica que apóie
financeiramente projeto cultural;

II - empreendedor a pessoa física ou jurídica que proponha a realização de
projeto cultural.

Parágrafo único - Serão estabelecidos em regulamento os requisitos e as
condições exigidos do empreendedor para candidatar-se aos benefícios
desta lei.

Art. 30 - O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que apoiar financeiramente
projeto cultural poderá deduzir, do valor do imposto devido mensalmente, os
recursos aplicados no projeto, na forma e nos limites estabelecidos por esta
lei.

§ 1 1 - A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder a 3%
(três por cento) do valor do ICMS devido no período, e terminará ao atingir o
valor total dos recursos dedutíveis.

§ 20 - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte após 30
(trinta) dias do efetivo repasse dos recursos ao empreendedor cultural.

Art. 40 - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para
efeito do art. 30 não poderá exceder, relativamente ao montante da receita
liquida anual do imposto, aos seguintes percentuais:

- 0.15% (quinze centésimos por cento), no exercício de 1998:
- 0,20% (vinte centésimos por cento). no exercício de 1999;

III - 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), no exercício de 2000;
IV - 0,30% (trinta centésimos por cento), nos exercícios de 2001 e

seguintes.
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Parágrafo único - Atingido o limite previsto neste artigo, o projeto cultural
aprovado deverá aguardar o próximo exercício fiscal para receber o
incentivo.

Art. 50 - o contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa até 31
de dezembro de 1996 poderá quitá-lo com desconto de 25% (vinte e cinco
por cento), desde que apóie financeiramente projeto cultural, nos termos
deste artigo.

§ 1 0 - Para obter o benefício previsto no 'caput". o contribuinte incentivador
apresentará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda e, no prazo de
5 (cinco) dias do seu deferimento, deverá efetuar o recolhimento do valor
obtido após o desconto, nas seguintes condições:

- 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de
Documento Estadual de Arrecadação - DAE -. observada a legislação sobre
o pagamento de tributos estaduais;

II - 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo
contribuinte incentivador ao empreendedor cultural, por meio de cheque
nominal depositado em conta bancária de que este seja titular, observadas,
ainda, outras condições estabelecidas em regulamento.

§ 20 - Os recolhimentos de que trata o parágrafo anterior poderão, a critério
da Secretaria de Estado da Fazenda, ser efetuados parceladamente. na
forma e no prazo previstos em regulamento.

§ 30 - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1 1 importa na
confissão do débito tributário.

§ 40 - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em divida
ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou
simulação pelo sujeito passivo.

Art. 60 - Havendo expressa anuência do contribuinte, a quitação de débito
tributário e a destinação de recursos para projeto cultural nos termos do art.
50 poderão ser efetivadas por incentivador interessado, observada a forma
estabelecida em regulamento.

Art. 70 - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 30, bem como o
dos recursos repassados na forma do inciso II do § 1° do art. 5°, será de, no
máximo, 80% (oitenta por cento) do total de recursos destinados ao projeto
pelo incentivador, o qual deverá integralizar o restante a título de
contrapartida, nos termos definidos em regulamento.

Art. 80 - Poderão ser beneficiados com recursos provenientes dos
incentivos instituídos por esta lei projetos voltados para a realização de obra,
estudo, pesquisa, atividade ou evento em área artística ou cultural,
especialmente nas de:

- teatro, dança, circo, ópera e congêneres;
11 - cinema, vídeo e fotografia e congêneres;



1114
III - artes plásticas, "design", artes gráficas, filatelia e congêneres;
IV - música;
V - literatura, inclusive obras de referência, revistas e catálogos de arte;
VI - folclore e artesanato;
VII - pesquisa e documentação;
IX - preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural;
XI - bibliotecas, arquivos, museus e centros culturais.
Parágrafo único - Incluem-se entre os projetos a que se refere o caput":
- bolsas de estudo nas áreas cultural e artística:

II - seminários e cursos destinados à formação, à especialização e ao
aperfeiçoamento de pessoal na área de cultura, em estabelecimentos de
ensino sem fins lucrativos;

III - transporte e seguro de objetos de valor cultural, destinados a
exposições públicas.

Art. 90 - Somente poderão ser beneficiados pelos incentivos desta lei os
projetos culturais que visem à exibição, à utilização ou à circulação públicas
dos bens culturais, sendo vedada a concessão de incentivo a projeto
destinado ou restrito a circuitos privados ou coleções particulares.

Art. 10 - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da
aplicação desta lei, o projeto cultural deverá ser previamente aprovado pela
Secretaria de Estado da Cultura.

§ 1 0 - Apresentado à Secretaria da Cultura, o projeto será apreciado por
comissão técnica, no prazo e na forma estabelecidos em regulamento,
ouvida a Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 20 - Terá prioridade para exame o projeto que contenha a intenção do
incentivador em apoiá-lo financeiramente.

§ 30 - A comissão técnica, constituída nos termos de regulamento, será
composta por técnicos da administração estadual e de entidades de classe
da área cultural.

§ 40 - A comissão técnica poderá estabelecer, em cada caso, o limite
máximo de recursos a ser concedido a projeto.

Art. 11 - E vedada a concessão de incentivo previsto nesta lei a órgão ou
entidade da administração pública direta e indireta de qualquer esfera
federativa.

Parágrafo único - A vedação de que trata o caput" não se aplica a:
- entidade da administração pública indireta que desenvolva atividade

relacionada com a área cultural ou artística;
II - pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos criada com a

finalidade de dar suporte a museu, biblioteca, arquivo ou unidade cultural
pertencente ao poder público.

Art. 12 - 0 total de recursos destinados aos empreendedores a que se
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referem os incisos do parágrafo único do art. 11 não poderá ultrapassar 35%
(trinta e cinco por cento) da parcela da receita do ICMS disponibilizada
anualmente pelo Estado a projetos culturais.

Art. 13 - E vedada a utilização do benefício fiscal em relação a projeto de
que seja beneficiário o próprio incentivador, o contribuinte ou sócio de
qualquer destes.

Parágrafo único - A vedação prevista no "caput" deste artigo estende-se
aos ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e ao cônjuge ou
companheiro de incentivador, contribuinte ou sócio de qualquer destes.

Art. 14 - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei, deverá
constar. obrigatoriamente, o apoio institucional do Governo do Estado de
Minas Gerais e da Secretaria de Estado da Cultura.

Art. 15 - O incentivador ou o contribuinte que se utilizar indevidamente dos
benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

- multa correspondente a duas vezes o valor que deveria ter sido
efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções civis,
penais ou tributadas;

li - pagamento do débito tributário de que trata o "caput" do art. 50,
acrescido dos encargos previstos em lei.

Art. 16 - As entidades de classe representativas dos diversos segmentos da
cultura terão acesso, em todos os níveis, à documentação referente aos
projetos culturais beneficiados por esta lei.

Art. 17 - Ë vedada a aprovação de projetos que não sejam estritamente de
caráter artístico ou cultural.

Art. 18 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.

Comissão de Educação, Cultura. Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em epigrafe. do Governador do Estado. dispõe sobre a
concessão de incentivo fiscal e a quitação de crédito tributário inscrito em
dívida ativa a empresas interessadas em incentivar projetos culturais no
Estado.

Publicada, a proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela constitucionalidade,
pela juridicidade e pela legalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, em obediência ao que prescreve o Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em estudo cria um sistema correto e funcional para o

direcionamento de recursos com vistas ao desenvolvimento da cultura em
nosso Estado.

È sabido que a Constituição Estadual, em seu art. 207, afirma a existência
dos direitos culturais e atribui a responsabilidade pela garantia do pleno
exercício desses direitos ao poder público, que deve incentivar, valorizar e
difundir as manifestações culturais da comunidade mineira. Além disso, o
citado artigo peculiariza, em sete incisos e dois parágrafos, os aspectos mais
expressivos da ação a ser desenvolvida com esse objetivo.

Assim, a norma constitucional atribui ao cidadão direitos culturais, ou seja,
direito a participar da cultura, que não pode mais ser considerada aspecto
acessório da vida do homem. E o Estado é obrigado a propiciar ao cidadão
os meios que favoreçam o seu crescimento cultural, por ações concretas que
lhe permitam experimentar a cultura sob todas as formas. Isso não é apenas
boa intenção do Estado. E uma norma constitucional, por cujo cumprimento
a autoridade pública se responsabiliza. E uma prescrição. E um comando.
Não pode o poder público eximir-se de cumpri-lo.

Ora, a proposição em estudo, de iniciativa do Poder Executivo, atinge
concretamente um aspecto importante de sua obrigação constitucional em
relação à cultura. Procura recursos que viabilizem ações com vistas à
realização de projetos culturais de interesse da sociedade e do cidadão.
Renunciar a 3% do valor do ICMS devido por empresa que se dispuser a
investir em projeto cultural aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura,
ou abrir mão de 25% dos 75% de créditos tributários inscritos em dívida ativa
é criar condições objetivas para a obtenção dos recursos que irão estimular
nossa produção cultural. E iniciativa de grande alcance para aspecto
absolutamente relevante de nossa sociedade: a cultura de nosso Estado. Por
meio dela cumpre o poder público uma obrigação constitucional, ou seja, cria
meios concretos para a realização do que prescreve o art. 207 da
Constituição Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.499197

na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marco Régis. relator - Gilmar Machado - José

Henrique.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a concessão de incentivo fiscal e a quitação de crédito tributário
inscrito em dívida ativa de empresa interessada em incentivar projetos
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culturais, por meio de apoio financeiro.

Cumpridas as formalidades regimentais , foi atribuído regime de urgência
ao projeto, por solicitação de seu autor, devendo a proposição ser apreciada
em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Educação.
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Justiça emitiu parecer pela constitucional idade, pela
juridicidade e pela legalidade da proposição e apresentou-lhe o Substitutivo
n° 1. Por sua vez, a Comissão de Educação também manifestou-se pela
aprovação da matéria, cabendo agora a esta Comissão apreciá-la sob a ótica
da fiscalização financeira e orçamentária.

Fundamentação
A Emenda à Constituição n° 3, de 1993, exige que todo incentivo fiscal

relativo ao ICMS seja concedido por meio de lei específica.
O projeto em tela, se de um lado acarreta perda de receita pela concessão

de abatimento de até 3% do valor do ICMS devido por contribuinte que
apoiar financeiramente projeto cultural, por outro lado, possibilita a
compensação dessa perda de receita pela perspectiva de recebimento: em
curto prazo, do crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31112196. Isso
porque a empresa devedora do ICMS poderá quitar seus débitos com
desconto de 25% e . em relação ao crédito tributário remanescente, poderá
destinar também 25% para financiamento de projetos culturais aprovados
pela Secretaria de Estado da Cultura.

De modo a conter o impacto na receita do ICMS e o comprometimento da
aplicação desses recursos em áreas prioritárias da administração pública, a
proposição estabelece para 1998 um limite de 0,15% sobre o produto total da
arrecadação do ICMS para aplicação em projetos culturais. Esse limite será
de 0.20% em 1999 de 0.25% no ano 2000 e de 0,30% nos exercícios
seguintes. Atingido o limite, o projeto cultural aprovado deverá aguardar o
exercício fiscal subseqüente para receber o incentivo.

O art. 11 do projeto estende os incentivos culturais a órgãos da
administração pública indireta e às pessoas jurídicas de direito privado sem
fins lucrativos criadas para dar suporte a museus, arquivos, bibliotecas e
centros culturais pertencentes ao poder público. Nesses casos, o limite anual
máximo é de 35% da receita total disponibilizada para financiamento de
projetos culturais.

Desta forma, consideradas as adequações do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que o projeto de lei deve
merecer a aprovação desta Casa. devendo ser sublinhado que a proposição
impõe limites para a concessão dos incentivos fiscais, de modo a não
comprometer substancialmente a receita do ICMS.

Por oportuno, apresentamos as Emendas n°s 1 e 2 ao Substitutivo n° 1, da
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Comissão de Constituição e Justiça, de modo a melhor definir conceitos dos
projetos culturais beneficiados na forma da proposição.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.499197 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 1. da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir redigidas:

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso II do art. 20 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:

Art. 2° -
li- empreendedor o promotor do projeto cultural".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 8 0 do Substitutivo n o 1 a seguinte redação:

Art. 50.. Poderão ser beneficados por esta lei projetos culturais nas áreas
de:

- teatro,dança, circo, ópera, música e congêneres;
II- cinema, vídeo, fotografia e congêneres;
III- "design", artes plásticas, artes gráficas, filatelia e congêneres;
IV- música;
V- literatura, inclusive obras de referência, revistas e catálogos de arte;
VI- folclore e artesanato;
VII- pesquisa e documentação;
VIII- preservação e restauração do património histórico e cultural;
IX- bibliotecas, arquivos, museus e centros culturais;
X - bolsas de estudo nas áreas cultural e artística:
XI - seminários e cursos de caráter cultural ou artístico destinados à

formação, à especialização e ao aperfeiçoamento de pessoal na área de
cultura em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos:

XII- transporte e seguro de objetos de valor cultural, destinados a
exposições públicas".

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Roberto Amaral, relator - Miguel Martini -

Sebastião Costa - José Braga.
PARECER PARA O 1 1 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.549197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dispõe
sobre a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos devidos
pelos serviços extrajudiciais e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 3/12/97. a matéria veio a esta
Comissão para, nos termos regimentais, receber parecer quanto à
juridicidade, à constitucional idade e à legalidade.
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Fundamentação

A matéria relativa a emolumentos inclui-se no rol das competências
concorrentes da União e dos Estados membros. O § 20 do art. 236 da
Constituição Federal prevê a edição de lei federal contendo normas gerais
sobre o tema. Entretanto, isso ainda não ocorreu; são encontradas apenas
algumas disposições esparsas sobre o assunto na legislação federal. Nesse
contexto, o Estado dispõe de autonomia bastante ampla para legislar sobre
emolumentos.

No exame da proposição sob comento, observamos que são atingidas
duas finalidades básicas: reúne-se de forma sistematizada e atualiza-se a
disciplina legal referente a emolumento aplicável no Estado, como se
observa, por exemplo, nos arts. 1 0 , 40 e 32 a 37: normatizam-se, como se
verifica nos arts. 27 a 29, questões a respeito das quais, na ausência de
definição legal, cada cartório vem se posicionando de forma diferente e, não
raro, adotando entendimento desfavorável aos interesses dos usuários. E de
se ressaltar, nesse passo. que o legislador se preocupou com a defesa dos
interesses do usuário ao prever, por exemplo, nos arts. 16 a 18, a cotação
minuciosa dos emolumentos cobrados.

Nessa apreciação geral, vemos que o projeto não contém problemas de
natureza jurídica capazes de inviabilizar a sua tramitação nesta Casa.
Podemos mesmo afirmar que, na medida em que está conferindo mais
transparência e certeza aos termos da relação ocorrente entre cartórios e
usuários, o projeto representa um avanço e atende, quanto ao tema
específico tratado, ao imperativo de definição legal de prestação de serviço
público adequado, consagrado no inciso IV do art. 175 da Lei Maior.

Entendemos, todavia, que se fazem necessários alguns reparos.
O § 1 0 do art. 5 0 . o art. 80 . o inciso IV do art. 27, as notas 1 e li da Tabela 5

e a nota li da Tabela 7 do anexo estabelecem gratuidades incompatíveis
com o texto do art. 28 da Lei Federal n° 8.935, de 1994. É inequívoco que,
tendo o legislador federal consagrado expressamente o direito dos Notários e
dos Oficiais de Registro à percepção dos emolumentos integrais pelos atos
praticados nas serventias, não é dado ao legislador estadual criar exceções
ou restrições a esse direito. Somente outra lei federal poderá fazê-lo.

O art. 13 do projeto prevê que, ocorrendo redistribuição do registro, o
Registrador deverá remeter ao serviço competente os emolumentos
recebidos. Exceto nos casos de protestos de títulos, não se pode falar em
distribuição ou redistnbuiç.ão de serviço entre as serventias. O que pode
ocorrer é o recebimento equivocado de documentos para registro, a ensejar
a devolução dos ditos documentos e dos emolumentos eventualmente
recebidos ao próprio usuário. Parece-nos que a remessa do numerário
correspondente aos emolumentos, sem o respectivo serviço, de um cartório
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para outro, como proposto no projeto, poderá ensejar dificuldades e
transtornos para o usuário.

O art. 27 estabelece a base de cálculo dos emolumentos para diversos
atos praticados pelos tabeliães de notas. Entretanto, tais atos são também
praticados pelos registradores, e é importante estender a eles o dispositivo,
sob pena de ficar lacunosa a disciplina legal, neste ponto, para os oficiais do
registro.

No "caput" cio art. 28 encontramos um erro de nomenclatura, na
designação do oficial de registro, que foi denominado tabelião do registro.

O inciso 1 do art. 28 estabelece que, na aquisição imobiliária para fins
residenciais com financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação, a
redução prevista na legislação federal será aplicada exclusivamente sobre o
valor da parte financiada. A toda evidência, o legislador estadual, neste
ponto, pretende alterar o conteúdo de lei federal, especificamente o art. 290
da Lei n° 6.015, de 1973, o que, como é sabido. não lhe é dado fazer.
Observamos ainda, a propósito, que, na Nota III da Tabela 4 do anexo do
projeto, o legislador dispôs sobre a mesma questão de modo diverso,
conforme a lei federal.

Os incisos II e III do art. 28 e o inciso IX do art. 29 referem-se a
documentos com valor e sem valor declarado. Paralelamente, o anexo faz
menção a documento com valor e sem valor patrimonial. A técnica
legislativa impõe que, no corpo de uma lei, o mesmo objeto seja sempre
designado pela mesma expressão.

O inciso VI do art. 28 prevê que as custas e os emolumentos devidos pelo
registro da penhora efetivada em execução trabalhista serão pagos, ao final,
segundo os valores vigentes à época do pagamento. Ocorre que, quanto às
custas, o art. 239 da Lei Federal n° 6.015. de 1973. já dispõe que devem ser
pagas pela parte interessada, antes do registro da penhora. Outrossim, é
preciso deixar fixado que o dispositivo se aplica apenas ao registro de
penhoras realizado por ordem judicial, a fim de compatibilizar o projeto com
o disposto no art. 14 da Lei de Registros Públicos.

O inciso VII do mesmo art. 28 estatui que os emolumentos devidos pelo
registro das Cédulas de Crédito Rural, de Crédito Industrial, Comercial e à
Exportação são os previstos na legislação federal. Já a Nota II da Tabela 4
do Anexo Único do projeto estabelece que os emolumentos devidos pelo
registro e pela averbação das Cédulas de Crédito Industrial e Rural são os
estabelecidos na legislação federal. Correto está o texto da nota referida,
pois falta na lei federal a previsão dos emolumentos devidos pelo registro
das demais cédulas de crédito.

O art. 30 qualifica como falta grave qualquer infração ao disposto na lei
oriunda do projeto sob exame. Com base na observação do que
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ordinariamente acontece, podemos prever que ocorrerão desde pequenas e
quase insignificantes até grandes violações à lei. Exatamente por isso, não é
lícito igualar "a priori" todas as infrações e sancioná-las com a mesma
intensidade. Assim, propomos seja modificada a redação do dispositivo, de
modo a deixar ao julgador a definição da gravidade da falta praticada.

O art. 31 estabelece que o registrador que receber emolumentos indevidos
ou excessivos ficará obrigado a restitui-los. Faz-se necessário adequar o
artigo ao disposto no parágrafo único do art. 42 do Código do Consumidor.
que prevê a restituição por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais. De outra parte, deve ser
acrescentada ao artigo a alusão ao Notário, a qual, certamente por um lapso,
foi omitida.

O "caput" do art. 37, que define o conteúdo mínimo de uma folha para
efeito do cálculo dos emolumentos, não nos parece ter sido corretamente
redigido. A contradição existente entre o dispositivo mencionado e a Nota III
da Tabela 8 do projeto leva-nos a crer que houve um equívoco na
reprodução da norma contida no "caput" do art. 36 da Lei Estadual n° 7.399.
de 1978.

O § 40 do art. 37 estatui que as rasuras e emendas de qualquer documento
serão ressalvadas pelo Tabelião ou Registrador. Ocorre que, de acordo com
o § 40 do art. 20 da Lei Federal n° 8.935. de 1994, os substitutos podem
praticar todos os atos que sejam próprios dos Notários e dos Registradores,
simultaneamente com estes, exceto lavrar testamentos. Assim, reputamos
necessário inserir no dispositivo a alusão ao substituto.

Os arts. 39 e 40 tratam da incidência de um adicional de 50% sobre os
emolumentos. Uma vez que esse adicional tem como fundamento a
fiscalização exercida pelo Poder Judiciário sobre os cartórios, entendemos
que se trata de uma taxa pelo exercício de poder de policia. As taxas, por
sua própria natureza, não devem visar a uma arrecadação superior ao custo
do serviço. Assim, parece-nos fora de dúvida que o adicional, no percentual
de 50% sobre os emolumentos, extrapola os limites constitucionais e legais
dentro dos quais se deve conter uma taxa de fiscalização.

De outra parte, os dispositivos em questão prevêem a cobrança desse
adicional não só sobre os atos lançados nos livros do cartório como também
sobre os atos não lançados, que são mais simples e ensejam a cobrança de
emolumentos de pequeno valor. Podemos citar, como exemplo, o
arquivamento e a autenticação de documento, a busca em livros e
documentos arquivados, a extração de certidões, a realização de diligências
e de intimações, o protocolo e a remessa de carta. Ora, a cobrança de
adicionais sobre esses atos apresenta-se, na prática, absolutamente
antieconômica. além de ser um sacrifício para a população. Uma pessoa, por
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exemplo, que for ao cartório autenticar um documento terá de pegar uma
guia e ir ao Banco recolher a importância de R$0,50 correspondente ao
adicional, para, só depois, pagar e obter a pretendida autenticação. De outra
parte, exatamente por esses atos não serem lançados em livros, a
fiscalização da cobrança do respectivo adicional será de dificílima
efetivação. Daí podermos prever, sem nenhum esforço, a desmoralização da
lei nessa parte, por seu quase total descumpnmento.

Finalmente, julgamos necessário valermo-nos do ensejo para rever o valor
de alguns emolumentos. Por exemplo, os praticados nos cartórios de registro
civil das pessoas jurídicas. Alguns são de valor baixo demais, incompatível
com o custo real do serviço para o cartório; outros são desnecessariamente
elevados, como nos registros de títulos e documentos com valor patrimonial
e, por isso, contribuem para que as pessoas jurídicas de menor porte
econômico não regularizem sua documentação.

Com o objetivo de realizar a correção do projeto nesses aspectos que
acabamos de expor, apresentamos, ao final, as Emendas n°s 1 a 16.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela jundicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.549/97 com as Emendas n°s 1 a 16,
apresentadas a seguir.

EMENDA N° 1
Suprima-se o § 1 0 do art. 50 e transforme-se o § 20 em parágrafo único.

EMENDA N°2
Suprima-se o art. 8 0 e a referência a esse artigo nos arts. 16, 18 e 25.

EMENDA N°3
Suprima-se o inciso IV do art. 27.

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13- No caso de não-realização do registro, os emolumentos recebidos

serão restituídos ao usuário, deduzidas as quantias relativas a buscas e
certidões fornecidas." .

EMENDA N° 5
Dê-se ao "caput' do art. 27 a seguinte redação:
"Ari. 27 - Para a prática de atos a seu cargo, o tabelião de notas e o

registrador observarão o seguinte:".
EMENDA N°6

Dê-se ao "caput" do art. 28 a seguinte redação:
"Art. 28 - Para a prática de atos a seu cargo, o oficial do registro de

imóveis observará o seguinte:".
EMENDA N°7

Suprima-se o inciso 1 do art. 28.
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EMENDA N°8
Nos incisos II e III do art. 28 e no inciso IX do art. 29, substituam-se as

expressões "com valor declarado" e 'sem valor declarado" por "com valor
patrimonial' e "sem valor patrimonial".

EMENDA N°9
Dê-se ao inciso VI do art. 28 a seguinte redação:
"Art. 28 - .........................................
VI - os emolumentos devidos pelo registro de penhora decorrente de ordem

judicial serão pagos, na execução trabalhista. a final, pelos valores vigentes
à época do pagamento:".

EMENDA N°10
Dê-se ao inciso VII do ad. 28 a seguinte redação:
"Art. 28 - ..........................................
VII - os emolumentos devidos pelo registro e pela averbação de cédulas de

crédito industrial e de crédito rural são os estabelecidos na legislação
federal

EMENDA N°11
Suprima-se o inciso XI do art. 29.

EMENDA N° 12
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Ari. 30 - Será punido em conformidade com a legislação em vigor o

tabelião ou o registrador que infringir as disposições desta lei.".
EMENDA N°13

Dê-se ao "caput" do art. 31 a seguinte redação:
"Ari. 31 - Sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, o

registrador ou o tabelião que receber emolumentos indevidos ou excessivos
é obrigado à restituição de valor igual ao dobro do que foi pago em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, e incorrerá em multa de

z	mesmo valor, imposta pelo Juiz Diretor do foro, de ofício ou a requerimento
do interessado.".

EMENDA N° 14
Dê-se ao "caput" do art. 37 a seguinte redação:	 -
"Art. 37 - Considera-se folha, para efeito de cobrança de emolumentos, a

manuscrita ou datilografada que contiver 25 (vinte e cinco) linhas, com o
mínimo de 30 (trinta) letras ou 45 (quarenta e Cinco) toques, nestes não se
incluindo os acentos gráficos.".

EMENDA N°15
Dê-se ao § 4 0 do art. 37 a seguinte redação:
"Art. 37 - ..........................................
§ 40 - As rasuras e emendas de qualquer documento ou papel serão

ressalvadas pelo tabelião, pelo registrador ou por substituto antes do seu
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encerramento.'.

EMENDA N° 16
Dê-se ao arts. 39 e 40 e ao anexo do projeto a redação que se segue,

acrescentando-se, ainda, o seguinte art. 41:
"Art. 39 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais lançados

em livros de notas e em livros de registros públicos, praticados pelos
tabeliães de notas, tabeliães de protesto de títulos, oficiais de registro de
imóveis, oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas
jurídicas e oficiais de registro de distribuição de protestos, será acrescido de
33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), percentual este que
constituirá receita adicional a ser empregada na forma do art. 41.

Art. 40 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais lançados em
livros de registros públicos, praticados pelos oficiais de registro civil das
pessoas naturais e de interdições e tutelas, bem como os praticados pelos
juizes de paz, será acrescido de 20% (vinte por cento), percentual este que
constituirá receita adicional a ser empregada na forma do art. 41.

Art. 41 - A distribuição da receita adicional a que se referem os arts. 39 e
40 observará o seguinte:

- 90% (noventa por cento) destinar-se-á ao atendimento das despesas
com pessoal, outros custeios e capital do Tribunal de Justiça do Estado,
como antecipação de parte de duodécimos a que se refere o art. 162 da
Constituição de Estado:

II - 10% (dez por cento) será distribuído conforme os seguintes percentuais:
a) 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) para a Caixa de Assistência dos

Advogados de Minas Gerais;
b) 1,375% (um virgula trezentos e setenta e cinco por cento) para a

Associação dos Magistrados Mineiros;
c) 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) para a Associação dos

Serventuários de Justiça:
d) 1,375% (um vírgula trezentos e setenta e cinco por cento) para a

Associação Mineira do Ministério Público:
e) 0.25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) para a Associação dos

Juizes de Paz do Estado de Minas Gerais:
t) 0.5% (zero vírgula cinco por cento) para o Instituto dos Advogados de

Minas Gerais;
g) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) para a Associação dos

Advogados de Minas Gerais:
h) 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) para o Sindicato dos

Servidores da Justiça de 2 a Instância do Estado de Minas Gerais;
i) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) para o Sindicato dos Oficiais

do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais;
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j) 0.7% (zero vírgula sete por cento) para o Sindicato dos Servidores de

Justiça de ia Instância do Estado de Minas Gerais.
§ 1° - Ficam as entidades civis beneficiárias dos recursos referidos no

inciso li obrigadas a aplicá-los exclusivamente em planos de assistência à
saúde de seus associados quando o percentual a eles destinado exceder 1%
(um por cento) e, em atividades de natureza cultural. quando o percentual for
igual ou inferior a 1% (um por cento).

§ 2° - Os percentuais referidos no inciso II deste artigo serão extintos em l
de janeiro de 1999, destinando-se os respectivos valores para o Tribunal de
Justiça do Estado, como antecipação de parte de duodécimos, na forma
estabelecida no inciso 1.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ermano Batista -

Antônio Júlio - Antônio Genaro - Gilmar Machado (voto contrário).
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.549/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado. o projeto de lei em análise dispõe
sobre a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos devidos
pelos serviços extrajudiciais e dá outras providências.

Preliminarmente, o projeto foi apreciado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua jundicidade, constitucional idade e legalidade.
apresentando as Emendas n°s 1 a 16.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a matéria, nos termos regimentais.
Fundamentação

O projeto reúne de forma sistematizada o disciplinamento legal referente a
emolumentos e normatiza questões para as quais não há definição legal e
que, por isso, ficam à mercê da interpretação de cada cartório, o que tem
levado a procedimentos diversificados, nem sempre favoráveis aos usuários.
Além disso, propõe a alteração dos valores dos emolumentos e do
percentual relativo à receita adicional, bem como nova destinação para essa
receita adicional. Com relação aos valores dos emolumentos a serem
cobrados, em síntese, o projeto propõe:

1 - Para os emolumentos de maior expressão numérica, permanece
inalterado o valor final para o usuário dos serviços cartonais. Temos como
exemplo os casos em que os valores dos emolumentos são proporcionais ao
valor do titulo ou ao valor patrimonial do imóvel, como o item 2 das Tabelas
1 e 2, o item 4 da Tabela 3. e o item 6 das Tabelas 4 e 5. Para que isso seja
possível. reduziu-se em 20% o valor dos emolumentos e aplicou-se sobre
esse valor reduzido o adicional de 50%. Um exemplo: se o usuário paga um
emolumento hipotético de R$ 10.00, com o adicional atual de 20%,
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desembolsa R$ 12,00. O projeto reduz esse emolumento para R$ 8.00,
aplicando-se sobre ele um adicional de 50%, que resulta nos mesmos R$
12,00 para o usuário.

2 - Para os emolumentos de menor valor, por exemplo, os da Tabela 8,
houve majoração significativa. Atualmente, paga-se R$ 0,35 por uma
autenticação, busca ou arquivamento, por folha. Com o projeto, passa-se a
pagar R$ 1,50, significando um aumento de 329%.

Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça fez trabalho
minucioso, aprimorando significativamente, por meio das emendas que
apresentou, os aspectos técnicos e jurídicos da proposição. Cabe ressaltar a
redução, de 50% para 33%, do percentual do adicional previsto no art. 39 e a
elevação de 10% para 20% do previsto no art. 40; a eliminação de
emolumentos de valor ínfimo, cuja cobrança toma-se antieconômica, e a
revisão dos valores dos emolumentos, alguns de valor baixo demais, outros
demasiadamente elevados, como nos registros de títulos e documentos com
valor patrimonial

Quanto aos aspectos financeiro-orçamentários, a proposição não encontra
óbice à aprovação, por não gerar despesas para os cofres públicos. Ao
contrário, a repercussão é positiva, significando aumento de receita para o
Estado.

A receita estimada na proposta orçamentária para 1998, com o adicional
de 20%, que hoje é cobrado sobre as custas e os emolumentos, é de
R$35.300.000,00.

Pode-se inferir, a partir do art. 44, que a receita esperada com o adicional
de 50% proposto será de R$50.000.000.00. Parte desse aumento será
custeada pelos cartórios e parte pelos usuários.

Visando a correção técnica, estamos propondo a supressão do art. 44. uma
vez que o projeto não cria despesas para os cofres públicos e, portanto, não
há que se autorizar suplementação. Ademais, o orçamento de 1998 ainda
não foi aprovado, e só se suplementa quando já existe dotação e esta é
insuficiente. Se o projeto for transformado em lei, o Poder Executivo poderá
utilizar a receita decorrente de sua aplicação como justificativa para
suplementação, bem como para deduzir do valor dos duodécimos que
repassa ao Poder Judiciário os valores do adicional já recebidos pelo
Tribunal de Justiça.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.549197

no 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 a 16, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda n° 17, a seguir redigida.

EMENDA N°17
Suprima-se o art. 44.
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Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1997.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Ajalmar Silva, relator - José Braga -

Marcos Helênio.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.089197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em tela objetiva
regulamentar o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado.

No 1 0 turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo n o 1, com
a Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1, e com as Emendas n°s 2 e 3.

Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer em
obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
Como nos manifestamos anteriormente, a proposição em pauta objetiva

garantir às populações de área inundada por reservatórios os direitos
contidos no parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado. O projeto
pretende oferecer meios. técnicas, instrumentos e procedimentos para impor
o respeito e a exigibilidade desses direitos.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, não encontramos óbice à
tramitação do projeto, uma vez que os recursos necessários a sua efetivação
decorrem de moderna política fiscal em vigor.

Segue anexa a elaboração do vencido.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.089197
na forma do vencido no 1 0 turno.

Sala das Comissões. 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral. relator - Bilac Pinto - Adelmo

Carneiro Leão - Mau ri Torres.
Redação do Vencido no 1 11 Turno

PROJETO DE LEI N° 1.089197
* - A redação do vencido no 1 0 turno do Projeto de Lei n° 1.089197 é

idêntica à redação final do referido projeto, publicada nesta edição.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.499197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe dispõe
sobre a concessão de incentivo cultural e dá outras providências.

Aprovado no 1 0 turno, retorna agora o projeto a esta Comissão para
receber parecer no 2 0 turno.

Nos termos regimentais, em anexo apresentamos a redação do vencido,
que é parte deste parecer.
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Fundamentação

O objetivo da proposição é conceder incentivo fiscal aos contribuintes do
ICMS que financiarem projetos culturais aprovados pela Secretaria de
Estado da Cultura.

O incentivo proposto consiste no desconto de 3% no pagamento normal do
ICMS devido, bem como no desconto de 25% na quitação do crédito
tributário inscrito em dívida ativa.

O montante destinado ao incentivo fiscal fica limitado a 0,5% da receita
líquida do ICMS em 1998, e, caso atingido o limite, o interessado na
obtenção do incentivo, desde que o projeto cultural tenha sido aprovado,
deve aguardar o exercício seguinte.

Com as alterações propostas no 1 0 turno, tomou-se mais viável a
operacionalidade da proposta.

Conclusão
Ante o exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei no

1.499197 no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Bilac Pinto - Adelmo

Carneiro Leão - Maun Torres.
Redação do Vencido no 1 0 Tumo*

PROJETO DE LEI N° 1.499197
* - A redação do vencido no 1 11 turno do Projeto de Lei n° 1.499197 é

idêntica à redação final do referido projeto, publicada nesta edição.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.549197

Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder Executivo, tem
como objetivo regulamentar a cobrança de emolumentos dos serviços do
foro extrajudicial e dar outras providências.

Publicada em 3112/97, foi a proposição distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em 10 turno, foi o projeto aprovado com algumas alterações decorrentes de
emendas a ele apresentadas no Plenário e nas comissões técnicas.

Agora, em virtude de requerimento do Deputado Marcos Helênio, aprovado
em Plenário, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer em 20
turno.

Fundamentação
O projeto em tela, subscrito pelo Chefe do Poder Executivo, procura

disciplinar a cobrança dos emolumentos do foro extrajudicial, o que
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culminará, sem dúvida, com o fim de muitas distorções e eventuais abusos
cometidos no sistema cartorário.

A proposição altera, ainda, os critérios de distribuição dos recursos
adicionais arrecadados na cobrança desses emolumentos e distribuídos a
entidades civis. As medidas consignadas no projeto são oportunas, uma vez
que contribuirão para amenizar a difícil situação financeira do Tesouro
Estadual neste momento.

A organização de uma tabela clara e objetiva a ser aplicada na cobrança
de emolumentos, conforme preceitua o projeto, retrata com fidelidade tanto
os anseios da população, que depende dos serviços cartorários, quanto os
da administração pública, que até agora tem tido muitas dificuldades em
fiscalizar a aplicação da lei.

Entendemos que os aprimoramentos do projeto, por via das diversas
emendas apresentadas em 1 0 turno, são necessários e, portanto. merecem a
nossa acolhida.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 20 turno, do Projeto

de Lei n°1.549/97 na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Ronaldo

Vasconcellos - José Bonifácio.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.549197

Dispõe sobre a contagem. a cobrança e o pagamento de emolumentos
devidos pelos serviços extrajudiciais e dá outras providências.

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 0 - A contagem, a cobrança e o recolhimento dos emolumentos
devidos pelos atos praticados por tabelião, oficial de registro e Juiz de Paz
obedecerão às disposições desta lei.

Art. 20 - Os emolumentos remuneram todos os serviços praticados por
tabelião, registrador e Juiz de Paz e incluem:

- todas as anotações e as comunicações determinadas por lei e,
especialmente. fac-símile. intimação, postagem de correspondência
essencial à realização do ato, publicação de avisos:

II - a elaboração e o preenchimento de certidão. carta, ofício,
requerimento, guia de recolhimento e a conferência de reprodução, cópia ou
via destes documentos.

Parágrafo único - E vedada a cobrança de qualquer importância a titulo de
despesa com serviços de despachante.

Art. 3° - Cabe à parte prover às despesas com condução. telefonemas,
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telegramas, "fax", telex, quando expressamente solicitadas, não incluídas
nos emolumentos.

Parágrafo único - A despesa com publicação de edital pela imprensa oficial
correrá por conta do interessado.

Art. 40 - É vedada a cobrança de emolumentos por atos retificatónos ou
renovados, em razão de erro imputável ao tabelião, ao registrador ou a seus
servidores, e por atos não expressamente previstos nas tabelas contidas no
anexo desta lei, ainda que sob o fundamento em analogia.

Art. 50 - Das pessoas reconhecidamente pobres não serão cobrados
emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito e
respectivas certidões.

§ 1 0 - O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio
interessado ou a rogo, em se tratando de analfabeto, neste caso,
acompanhado da assinatura de duas pessoas, nos termos da Lei n° 7.844, de
18 de outubro de 1989.

§ 20 - A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e penal
do interessado.

Art. 60 - Ao Juiz de Paz são devidos os emolumentos pelo exame de
habilitação de casamento no serviço de registro civil das pessoas naturais e
pela diligência fora do recinto da serventia, exceto em edifício público.

Parágrafo único - E gratuita a expedição pelo Juiz de Paz de atestados de
vida e residência, bons antecedentes, idoneidade moral ou outro
assemelhado.

Art. 70 - O registrador e o tabelião poderão exigir depósito prévio, nos
limites das tabelas, das despesas totais dos atos a serem praticados,
fornecendo aos interessados, obrigatoriamente, recibo provisório, com a
especificação de todas as parcelas.

Capítulo II
Dos Emolumentos

Seção 1
Normas Gerais

Art. 80 - Considera-se emolumento a retribuição pecuniária devida pelas
partes ao tabelião, ao registrador ou ao Juiz de Paz pela prática dos atos de
sua competência.

Parágrafo único - Os emolumentos serão cobrados por ato praticado de
acordo com as tabelas contidas no anexo desta lei.

Art. 90 - o notário ou o registrador fornecerá recibo e cotará a respectiva
quantia á margem do documento a ser entregue ao interessado.

Parágrafo único - Faculta-se o uso de carimbo, indicando os valores
expressos nas tabelas do anexo desta lei.

Art. 10 - A parte que tiver dúvida, relativamente à conta de emolumentos,
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poderá reclamar, no interior, ao Juiz de Direito e, na Capital. à Corregedoria-
Geral de Justiça, que determinará a sua conferência e decidirá de plano.

Art. 11 - A conta discriminará, separadamente, o ato praticado, incluindo
autuação e registro ou averbação. expedição de certidões ou guias, e demais
despesas, quando for o caso.

Art. 12 - No caso de não-realização do registro, os emolumentos recebidos
serão restituídos ao usuário, deduzidas as quantias relativas a buscas e
certidões fornecidas.

Seção II
Atos dos Registradores Civis de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela e

do Juiz de Paz
Art. 13 - Pelo registro de nascimento, óbito, emancipação, ausência e

interdição, o oficial cotará emolumentos devidos pelos serviços necessários
ao registro, primeira certidão e guia de recolhimento. previstos na tabela do
anexo desta lei.

Art. 14 - Pela averbação de sentenças, anotações judiciais e para
cancelamento, restauração ou retificação de registro, o oficial cotará os
emolumentos devidos pelos serviços necessários à averbação, primeira
certidão e guia de recolhimento, excetuando-se as hipóteses de isenções
legalmente instituídas.

Parágrafo único - O registrador fará jus ao recebimento de emolumentos
pelo arquivamento de mandado expedido pelo juízo e ficará à disposição
para quaisquer consultas e requisições, salvo as exceções previstas na parte
final do "caput' deste artigo.

Art. 15 - Pela transcrição de assentamento de nascimento, casamento ou
óbito de brasileiro em pais estrangeiro ou de termo de opção pela
nacionalidade brasileira, o oficial cotará emolumentos devidos pelos serviços
necessários à transcrição, primeira certidão e guia de recolhimento.

Parágrafo único - O registrador fará jus ao recebimento de emolumentos
pelo arquivamento de documentos consulanzados e traduzidos e que ficarão
à disposição para quaisquer consultas ou requisições.

Art. 16 - Pela habilitação para o casamento e lavratura do assento, o oficial
cotará emolumentos correspondentes aos serviços necessários a autuação,
processamento da documentação, lavratura do assentamento, primeira
certidão e guia de recolhimento.

Parágrafo único - O registrador fará jus ao recebimento de emolumentos
pelo arquivamento de documentos apresentados, que ficarão à disposição
para quaisquer consultas ou requisições.

Art. 17 - O Juiz de Paz, para manifestar-se em qualquer habilitação de
casamento, fará jus aos emolumentos previstos na tabela do anexo desta lei.

Art. 18 - Os emolumentos serão cobrados antecipadamente pelo serviço
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registral e recolhidos à disposição do Juiz de Paz.

Art. 19 - A despesa com edital, a ser publicado pela imprensa, será
reembolsada pelo interessado.

Art. 20 - Quando um serviço registral receber edital de outra circunscrição,
para afixação na forma da lei, fará jus à cobrança dos emolumentos
constantes na tabela do anexo desta lei.

Art. 21 - Pela conversão de união estável em casamento, o oficial cotará
emolumentos correspondentes aos serviços necessários a autuação.
processamento da documentação, lavratura do assentamento, primeira
certidão e guia de recolhimento.

§ 1 1 - O edital, veiculado apenas no serviço registral, está incluído no valor
dos emolumentos.

§ 20 - O assento será lavrado, independentemente de celebração, perante
Juiz de Paz ou ministro religioso.

§ 3° - O registrador fará jus ao recebimento de emolumentos pelo
arquivamento de documentos apresentados, que ficarão à disposição para
quaisquer consultas e ou requisições.

Seção III
Atos do Tabelião de Notas, Oficial de Registro de Distribuição de Protestos,
Tabelião de Protesto de Títulos, Oficial de Registro de Imóveis e Oficial de

Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas.
Art. 22 - Os valores dos emolumentos constantes nas tabelas do anexo

desta lei incluem o exame de títulos, indicações reais e pessoais.
Art. 23 - Para a prática de atos a seu cargo, o tabelião de notas e o

registrador observarão o seguinte:
- todas as intervenções ou anuências de terceiros, a não ser que

impliquem outros atos, não autorizam quaisquer acréscimos de
emolumentos;

II - nos emolumentos da escritura, procuração ou substabelecimento está
compreendido o primeiro traslado;

III - quando ocorrer nos atos notariais a transcrição de alvarás, mandados,
guias de recolhimento de tributos, certidões em geral e outros documentos,
nenhum acréscimo será devido, como também pelo arquivamento de
procuração ou de qualquer outro documento necessário à prática do ato;

IV - para cálculo dos emolumentos, toma-se o que for maior entre os
seguintes valores:

a) preço ou valor econômico do negócio jurídico declarado pelas partes;
b) tratando-se de imóvel urbano, o valor de lançamento tributário fixado

pelo município;
c) tratando-se de imóvel rural, o valor de lançamento tributário fixado pelo

órgão federal competente.
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§ 1° - Nas hipóteses de hipoteca, penhor ou locação, serão calculados
sobre o preço ou valor econômico do negócio jurídico declarado pelas partes.

§ 20 - Na hipótese de usufruto, a base de cálculo será a terça parte do valor
do imóvel.

Art. 24 - Para a prática de atos a seu cargo, o oficial do registro de imóveis
observará o seguinte:

- a averbação com valor patrimonial será assim considerada somente
quando implicar alteração do valor do contrato, da dívida ou da coisa, já
constante no registro;

II - consideram-se sem valor patrimonial as averbações referentes à
mudança da denominação e da numeração de prédios, à alteração de
destinação ou situação do imóvel, à disponibilidade, à demolição, ao
desmembramento, à abertura de vias e logradouros públicos, ao casamento,
à separação, ao divórcio e à morte, à alteração do nome por casamento,
separação ou divórcio, à atualização do valor da dívida, bem como os
cancelamentos de registros e de averbações, salvo as de cancelamento de
registro de emissão e debêntures;

III - as averbações procedidas de oficio e as concementes ao transporte de
ônus da matricula não estão sujeitas a pagamento de emolumentos:

IV - no registro de hipoteca ou penhor, quando dois ou mais imóveis forem
dados em garantia, estejam ou não situados na mesma circunscrição
imobiliária, tenham ou não igual valor, a base de cálculo para cobrança, em
relação a cada um dos registros, será o resultado da divisão do valor do
contrato pelo número de imóveis.

V - os emolumentos devidos pelo registro de penhora decorrente de ordem
judicial serão pagos, na execução trabalhista, afinal, pelos valores vigentes à
época do pagamento;

VI - os emolumentos devidos pelo registro e pela averbação de Cédulas de
Crédito Industrial e de Crédito Rural são os estabelecidos na legislação
federal:

VII - a base de cálculo no registro de contratos de locação com prazo
determinado será o valor da soma dos alugueres mensais. Se o prazo for
indeterminado, tomar-se-á o valor da soma de 12 (doze) alugueres mensais.
Quando o contrato contiver cláusula de reajuste, o indice de reajuste será
multiplicado pelo número de meses.

Art. 25 - Para a prática de atos a seu cargo, o oficial de registro de títulos e
documentos e civis das pessoas jurídicas observará o seguinte:

- para o cálculo dos preços devidos pelo registro de contrato, título e
documentos, cujos valores venham expressos em moeda estrangeira, far-se-
à a conversão em moeda nacional, com a utilização do valor de compra do
câmbio do dia em que apresentado o documento;
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II - no registro de contratos de alienação fiduciária e de reserva de
domínio, obrigatório para a expedição do certificado de propriedade, a base
de cálculo será o valor do crédito principal concedido ou do saldo devedor;

III - no registro de recebidos de sinal de venda e compra, a base de cálculo
será o valor do próprio sinal;

IV - nos contratos de 'leasing', a base de cálculo será o valor da soma das
12 (doze) primeiras parcelas mensais do contrato ou do total de meses,
quando o prazo for inferior a 12 (doze) meses;

V - nas cessões de crédito, a base de cálculo será o valor do crédito
cedido, sem consideração de qualquer outro acréscimo;

VI - nos contratos de garantias, como os de fiança, caução e depósito,
vinculados a contratos de abertura de crédito, o registro será cobrado pela
forma prevista para averbação;

VII - também serão cobrados pela forma prevista para averbação, os
registros de aditivos de contrato de crédito, para substituição de garantia;

VIII - nos aditivos de prorrogação de prazo para pagamento, a base de
cálculo será o valor que exceder o do contrato aditado. Se não houver
acréscimo de valor, o documento será considerado sem valor declarado;

IX - as traduções que acompanharem os documentos em língua
estrangeira serão consideradas sem valor patrimonial;

X - quando a notificação contiver, como anexo, contrato ou documento
com valor declarado, o registro será feito pelo valor expresso neste.

Capitulo III
Da Fiscalização e das Penalidades

Art. 26- Será punido, em conformidade com a legislação em vigor, o
tabelião ou o registrador que infringir as disposições desta lei

Art. 27 - Sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, o registrador
ou o tabelião que receber emolumentos indevidos ou excessivos é obrigado
à restituição de valor igual ao dobro do que foi pago em excesso. acrescido
de correção monetária e juros legais, e incorrerá em multa de mesmo valor,
imposta pelo Juiz Diretor do Foro, de ofício ou a requerimento do
interessado.

§ 1° - A multa constituirá receita adicional, prevista nesta lei, e será
recolhida pelo tabelião ou oficial de registro infrator no prazo de 5 (cinco)
dias do trânsito em julgado da decisão, sob pena de suspensão do exercício
de suas funções.

§ 20- A restituição prevista neste artigo será efetuada pelo oficial de
registro infrator no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado da decisão,
sob pena de suspensão do exercício de suas funções.

Art. 28 - O tabelião e o oficial de registro deverão manter, em lugar visível
e de fácil acesso ao público, as tabelas de emolumentos desta lei.



113 
Parágrafo único - Aquele que não afixar a tabela de emolumentos nas

dependências do serviço incorrerá na multa prevista na tabela do anexo
desta lei, aplicada pelo Juiz Diretor do Foro e terá a destinação prevista
nesta lei.

Art. 29 - A fiscalização das disposições desta lei cabe à Corregedoria-Geral
de Justiça, aos Juizes de Direito, de oficio ou mediante solicitação do
Ministério Público ou do interessado.

Capítulo IV
Disposições Gerais

Art. 30 - Todos os serviços notariais e registrais deverão manter,
permanentemente, pessoa apta a fornecer ao interessado informações
relativas à cobrança dos emolumentos.

Parágrafo único - E vedada a cobrança de qualquer acréscimo por serviço
de urgência ou do plantão.

Art. 31 - E vedada a propaganda relativa a serviços extrajudiciais,
agenciação ou desconto remuneratório, ficando o infrator sujeito às
penalidades disciplinares.

Art. 32 - Os tabeliães e os oficiais de registro praticarão os atos de seu
ofício exclusivamente nos limites territoriais da circunscrição a que servirem,
salvo exceção prevista em lei.

Art. 33 - Considera-se folha, para efeito de cobrança de emolumentos, a
manuscrita ou datilografada que tiver 25 (vinte e cinco) linhas, com o minimo
de 30 (trinta) letras ou 45 (quarenta e cinco) toques, nestes não se incluindo
os acentos gráficos.

§ 1 0 - Quando a folha do documento contiver menor número de linhas que
as fixadas neste artigo, mas abranger ou encerrar o contexto pedido, será
cotada como se fosse integral.

§ 20 - É vedada a utilização de tarjas, faixas ou de qualquer espécie de
desenho que se sobreponha ou atravesse o respectivo texto.

§ 30 - Todos os documentos emitidos eletronicamente deverão possuir
ótima legibilidade, de modo a permitir cópias reprográficas.

§ 41 - As rasuras e as emendas de qualquer documento ou papel serão
ressalvadas pelo tabelião, pelo registrador ou por substituto, antes do seu
encerramento.

Art. 34 - Os serviços notariais e registrais atenderão às partes durante
expediente externo, observando o horário mínimo de seis horas diárias, e
não haverá qualquer acréscimo pelos serviços prestados durante o plantão
determinado pela lei federal.

Art. 35 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais, de qualquer
natureza, lançados ou não em livros de notas e em livros de registros
públicos, praticados por tabeliães de notas, tabeliães de protestos de títulos,
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oficiais de registro de imóveis, oficiais de registro de títulos e documentos e
civis das pessoas jurídicas, oficiais de registro de distribuição de protestos,
será acrescido de 50% (cinqüenta por cento), destinando-se a receita
adicional para atendimento de despesas com pessoal, outros custeios e
capital do Tribunal de Justiça do Estado, como antecipação de parte dos
duodécimos a que se refere o art. 162 da Constituição do Estado.

Art. 36 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais, de qualquer
natureza, lançados ou não em livros de registros públicos, praticados pelos
oficiais de registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutela será
acrescido de 10% (dez por cento), destinando-se a receita adicional para
atendimento de despesas com pessoal, outros custeios e capital do Tribunal
de Justiça do Estado, como antecipação de parte dos duodécimos a que se
refere o art. 162 da Constituição do Estado.

Art. 37 - Os valores constantes nas tabelas constantes no anexo desta lei
serão atualizados anualmente pela variação da UFIR ou outro índice que
venha substitui-la.

Art. 38 - Compete à Corregedoria-Geral de Justiça editar os atos
necessários à fiel observância do contido nesta lei.

Art. 39 - Integra esta lei o anexo referente às tabelas dos emolumentos
pelos atos previstos na Lei de Registros Públicos.

Capitulo V
Disposições Transitórias

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir de 1 0 de fevereiro de 1998.

Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as
contidas na Lei n° 7.399, de 1° de dezembro de 1978, na Lei n° 12.155. de 21
de maio de 1996, e alterações posteriores, no que se refere a emolumentos.

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Governador do Estado, dispõe sobre
a regulamentação da cobrança e do pagamento de emolumentos dos
serviços do foro extrajudicial e dá outras providências.

Publicada em 3112/97, foi a proposição distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em 1 0 turno, foi o projeto aprovado com algumas alterações decorrentes
de emendas a ele apresentadas no Plenário e nas comissões técnicas.

Agora. em virtude de requerimento do Deputado Marcos Helênio, aprovado
em Plenário, a matéria foi distribuída a esta Comissão e à Comissão de
Administração Pública para receber parecer. em 2 0 turno, tendo esta última
opinado pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1 0 turno.

Fundamentação
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Constata-se que o projeto em tela, de autoria do Chefe do Poder
Executivo, tem influência direta no dia-a-dia do cidadão que necessita dos
serviços c.artoriais. Visa o projeto a disciplinar de forma pormenorizada a
cobrança dos emolumentos cartorános, procurando. por essa via, eliminar
abusos e distorções.

Há muito que os consumidores reclamam uma regulamentação mais
precisa no que diz respeito à cobrança de emolumentos. A edição de uma
tabela clara, objetiva e criteriosa para cobrança de emolumentos é de grande
importância para o consumidor, que poderá, inclusive, denunciar eventuais
irregularidades na cobrança desses serviços.

Quanto aos demais assuntos tratados no projeto, entendemos que o
tratamento a eles dispensado pelas comissões técnicas, em 10 turno, foi o
mais acertado, devendo prevalecer aquilo que já foi aprovado.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2 0 turno, do Projeto

de Lei n°1.549/97 na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio, relator - Aalmar Silva.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em pauta dispõe
sobre a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos devidos
pelos serviços extrajudicais e dá outras providências.

No 1 0 tumo, a proposição foi amplamente discutida, recebendo inúmeras
emendas que contribuiram para o seu aperfeiçoamento.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer, em
obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
Como nos manifestamos anteriormente, a proposição sob comento reúne

de forma sistematizada o disciplinamento legal referente a emolumentos.
Propõe, ainda, a alteração dos valores dos emolumentos e do percentual
relativo à receita adicional, bem como sua nova destinação.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, o projeto não encontra
nenhum impedimento à sua aprovação, por não gerar despesas para os
cofres públicos. Ao contrário, significará aumento de receita para o Estado.

Entretanto, faz-se necessária a correção do texto do art. 27 do projeto,
tendo em vista que nele não foram mencionados os Juizes de Paz nem a
devolução do valor pago indevidamente. Com o objetivo de realizar essa
correção, propomos, ao final, a Emenda n° 1.

Finalmente, temos a observar que os percentuais de 50 e lO%, previstos
como receita adicional, parecem-nos excessivos, incompativeis com a sua
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natureza, que é de taxa de fiscalização. Assim, propomos a sua redução
para 35% e 18%, respectivamente. Formalizando nossa proposta,
formulamos a Emenda n° 2, apresentada ao final.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.549197

na forma do vencido em 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas
a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao caput" do art. 27 a seguinte redação:
Art. 27 - Sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, o

registrador, o tabelião ou o Juiz de Paz que receber emolumentos indevidos
ou excessivos é obrigado à restituição de valor igual ao dobro do que foi
pago em excesso ou indevidamente, acrescidos de correção monetária ou
juros legais, e incorrerá em multa de mesmo valor, imposta pelo Juiz Diretor
do Foro, de oficio ou a requerimento do interessado.".

EMENDA N°2
Dê-se aos arts. 35 e 36 e ao anexo do projeto a redação que se segue:
"Art.35 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais, lançados ou

não em livros de notas e em livros de registros públicos, praticados pelos
tabeliães de notas, tabeliães de protestos de títulos, oficiais de registro de
imóveis, oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas
jurídicas, oficiais de registro de distribuição de protestos, será acrescido de
35% (trinta e cinco por cento), percentual este que constituirá receita
corrente ordinária do Tesouro Estadual.

§ 1 0 - A receita adicional prevista na letra "b" do item 2 da Tabela 1 e na
letra "e' do item 6 da Tabela 4 será acrescida de 0,15 (zero vírgula quinze
por cento) sobre o valor patrimonial que exceder a quantia de R$ 105.090,00
(cento e cinco mil e noventa reais).

Art. 36 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais, lançados ou
não em livros de registros públicos, praticados pelos oficiais de registro civil
das pessoas naturais e de interdições e tutela, bem como os praticados pelos
Juizes de Paz, será acrescido de 18% (dezoito por cento), percentual este
que constituirá receita corrente ordinária do Tesouro Estadual.".

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

Roberto Amaral - Luiz Fernando Faria - Mauri Torres,
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.089/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.089197, do Deputado Ivo José, que regulamenta o

parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a
assistência social às populações de áreas inundadas por reservatórios, e dá
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outras providências, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 10
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.089197
Regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, que

dispõe sobre a assistência social às populações de áreas inundadas por
reservatórios, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado prestará assistência social às populações de áreas

inundadas por reservatório destinado ao aproveitamento econômico de
recursos hidrícos, nos termos desta lei, sem prejuízo da assistência social
assegurada pela legislação em vigor.

Parágrafo único - A assistência social será prestada àqueles que habitem
imóvel rural ou urbano desapropriado, bem como aos que nele exerçam
qualquer atividade econômica, aí incluídos comerciantes, posseiros,
assalariados, parceiros, arrendatários, meeiros e assemelhados.

Art. 20 - Para a consecução do disposto no art. 1 0 desta lei, fica criado o
Programa de Assistência às Populações Atingidas pela Construção de
Barragens - Pró-Assiste -, ao qual compete:

- prestar assistência jurídica:
II - prestar assistência psicológica e atendimento médico, odontológico e

hospitalar:
lii - fornecer cesta básica por período de. no mínimo. 1 (um) ano:
IV - abrir linhas de financiamento para o desenvolvimento de atividades

produtivas;
V - prestar assistência técnica e agrícola e oferecer cursos

profissionalizantes de curta duração;
VI - fornecer transporte aos moradores das áreas atingidas, para que

possam participar de audiência pública destinada à análise e à exposição de
planos de assistência social e de estudos ambientais:

VII - elaborar material informativo, de fácil compreensão, sobre os direitos
e deveres dos empreendedores públicos e privados e da população das
áreas atingidas.

Art. 30 - Para fins da consecução dos objetivos previstos nesta lei, incumbe
ao Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS -, criado pela Lei nc
12.262, de 23 de julho de 1996, entre outras atribuições:

- aprovar os planos de assistência social elaborados pelos
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empreendedores;

II - determinar estudos de alternativas aos planos de assistência social;
III - compatibilizar o Pró-Assiste com as normas e diretrizes estabelecidas

nesta lei;
IV - fazer ampla divulgação dos pedidos de licenciamento para a

construção de barramentos junto à população dos municípios a serem
atingidos;

V - fiscalizar a implantação dos planos de assistência social;
VI - responder a consultas, orientando os empreendedores e o público em

geral sobre os programas de assistência social de que trata esta lei.
Parágrafo único - Para os fins previstos nos incisos 1, II e III deste artigo,

fica assegurado à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais - FETAEMG - e a entidade representativa das comunidades
atingidas, legalmente organizada, o direito de manifestar-se perante o CEAS.

Art. 40 - Constituem recursos do Pró-Assiste:
- as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos

adicionais:
II - a contrapartida dos assistidos:
III - os recursos provenientes de ajustes, convênios e outros instrumentos

congêneres firmados pelo Estado com órgãos e entidades da União e dos
municípios;

IV - outros recursos.
Art. 50 - A concessão de licenciamento ambiental aos empreendimentos

públicos ou privados de aproveitamento hídrico de que trata esta lei depende
da apresentação de estudos ambientais que incluam plano de assistência
social aprovado pelo CEAS.

§ 10 - A licença de instalação - LI - fica condicionada à aprovação do plano
de assistência social apresentado pelo empreendedor.

§ 20 - A licença de operação - LO - fica condicionada à comprovação, pelo
CEAS, da implantação do plano de assistência social.

Art. 60 - O plano de assistência social de responsabilidade do
empreendedor público ou privado, a que se refere o artigo anterior, terá
como diretrizes:

- o cadastramento de todos os atingidos, levando em conta, no mínimo,
as relações de propriedade e de trabalho e o grau de instrução:

li - o levantamento da área das propriedades atingidas, relacionando-se
benfeitorias, máquinas, implementos e outros bens de valor econômico nelas
existentes;

III - a garantia de reposição dos bens expropriados em espécie ou em bens
equivalentes:

IV - o reassentamento, por opção dos atingidos, incluindo-se aqueles que
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se dedicam à agricultura familiar, mesmo quando exercida em terrenos de
terceiros, observadas:

a) a localização preferencial do reassentamento no mesmo município ou
na mesma região do empreendimento;

b) a participação voluntária de comissão representativa dos atingidos na
escolha de área para reassentamento.

Art. 70 - Mediante solicitação, o órgão responsável pela política de
destinação de terras públicas e devolutas dará suporte administrativo e
técnico ao CEAS na análise dos planos de assistência social aos atingidos
por inundações, apresentados pelos empreendedores públicos ou privados.

Art. 80 - E obrigatória a realização de audiência pública para a exposição e
análise do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto
Ambiental - EIA-RIMA - dos empreendimentos de que trata esta lei,
respeitado o sigilo comercial e industrial.

Parágrafo único - Serão enviadas pelo órgão ambiental responsável, com
antecedência de, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias da realização da
audiência pública, cópias do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - para
as Prefeituras, Câmaras de Vereadores e entidade legalmente constituída
que represente os trabalhadores atingidos.

Art. 90 - O Estado poderá firmar convênio, ajuste ou outros instrumentos
congêneres com órgãos e entidades da União, dos Estados e dos municípios,
objetivando a execução do programa de reassentamento.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de dezembro de 1997.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Antônio Genaro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.243197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.243/97, do Deputado Olinto Godinho, que proíbe
descontos nos vencimentos do servidor público sem seu prévio
conhecimento, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.243197
Proíbe descontos nos vencimentos do servidor público sem seu prévio

conhecimento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 desconto a ser efetuado no pagamento mensal do servidor
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público, a titulo de ressarcimento ou devolução aos cofres públicos, ser-lhe-á
previamente informado no contracheque do mês anterior ao do inicio da
cobrança.

Parágrafo único - No anúncio do desconto. constarão, pelo menos, as
seguintes informações:

- o valor total do desconto;
II - os valores a serem descontados mês a mês;
III - o número de prestações mensais;
IV - o motivo do desconto, bem como sua base legal.
Art. 20 - Quando a devolução ocorrer por motivo de pagamento indevido, o

valor a ser descontado, por mês, não poderá ultrapassar 10% (dez por cento)
do valor da remuneração do servidor.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Aítton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Antônio Genaro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.425197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.425/97, de autoria do Governador do Estado, que
dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
- e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do Substitutivo
n° 1 ao vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.425/97
Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -

IPVA - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -

incide, anualmente, sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer
espécie, sujeito a registro, matricula ou licenciamento no Estado.

Parágrafo único - O IPVA incide também sobre a propriedade de veículo
automotor, ainda que dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no
órgão próprio, desde que o seu proprietário seja domiciliado no Estado.

Art. 20 - O fato gerador do imposto ocorre:
- para veículo novo, na data de sua aquisição por consumidor, com

recolhimento proporcional ao número de dias restantes para o fim do
exercício:
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para veículo usado, no dia 1° de janeiro de cada exercício;

III - para veículo importado pelo consumidor, na data de seu desembaraço
aduaneiro.

§ 1 0 - Tratando-se de veículo usado que não se encontrava anteriormente
sujeito a tributação, considera-se ocorrido o fato gerador na data em que se
der o fato ensejador da perda da imunidade ou da isenção.

§ 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se novo o veículo sem uso, até a
sua saída promovida por revendedor ou diretamente do fabricante ao
consumidor final.

Art. 30 - E isenta do IPVA a propriedade de:
- veículo de entidade filantrópica, quando declarada de utilidade pública

pelo Estado, desde que utilizado exclusivamente para a consecução dos
objetivos da entidade:

II - veículo de embaixada. consulado ou de seus integrantes de
nacionalidade estrangeira:

III - veículo de pessoa portadora de deficiência física, quando adaptado por
exigência do órgão de trânsito para possibilitar a sua utilização pelo
proprietário:

IV - veículo de turista estrangeiro, durante a sua permanência no Pais, por
período nunca superior a 1 (um) ano, desde que tal veículo não esteja sujeito
a registro, matrícula ou licenciamento no Estado;

V - veículo de motorista profissional autônomo, que o utilize para
transporte público de passageiros na categoria de aluguel -táxi-;

VI - veículo rodoviário dispensado de licenciamento no órgão de trânsito,
por não trafegar em via pública, e máquina agrícola ou de terraplenagem:

VII - veículo de valor histórico, assim declarado pela Fundação Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG -;

VIII - veículo roubado, furtado ou extorquido, no período entre a data da
ocorrência do fato e a data de sua devolução ao proprietário;

IX - veículo sinistrado com perda total. conforme disposto em regulamento,
a partir da data da ocorrência do sinistro:

X - veículo objeto de sorteio promovido por entidade credenciada, na forma
prevista em lei, no período entre a data de sua aquisição e a data de sua
entrega ao sorteado;

Xl - veículo adquirido em leilão promovido pelo poder público, no período
entre a data de sua apreensão e a data da arrematação;

XII - veículo que esteja cedido em comodato à administração direta do
Estado, bem como a autarquia e fundação pública estadual:

XIII - veículo usado, desde que seu proprietário seja comerciante de
veículos inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado e o utilize como
mercadoria em sua atividade comercial;
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XIV - embarcação. desde que o seu proprietário seja pescador profissional

e a utilize em sua atividade pesqueira;
XV - aeronave e embarcação com autorização para o transporte público de

passageiros ou cargas comprovada mediante registro no órgão próprio;
XVI - locomotiva.
§ 10 - Na hipótese do inciso VIII, fica o proprietário do veículo desobrigado

das penalidades referentes a infrações cometidas durante o período
estabelecido no referido dispositivo.

§ 20 - O Poder Executivo disciplinará em regulamento as hipóteses em que
seja necessário o reconhecimento da isenção e as formalidades a serem
observadas para sua concessão.

Art. 40 - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor.
Art. 50 - Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do

imposto e acréscimos legais devidos:
- o devedor fiduciário, em relação ao veículo objeto de alienação

fiduciária;
II - o arrendatário, em relação ao veículo objeto de arrendamento

mercantil.
Art. 60 - O adquirente do veículo responde solidariamente com o

proprietário anterior pelo pagamento do imposto e dos acréscimos legais
vencidos e não pagos.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica ao
adquirente de veículo vendido em leilão promovido pelo poder público.

Art. 70 - A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo.
§ 1 0 - Tratando-se de veículo novo, será considerado como base de cálculo

o valor constante no documento fiscal referente à transmissão da
propriedade ao consumidor

§ 20 - Tratando-se de veículo usado, será considerado como base de
cálculo o valor apurado pela Secretaria de Estado da Fazenda com base nos
preços médios praticados no mercado, pesquisados em publicações
especializadas e, subsidiariamente, na rede revendedora, observando-se:

- em relação a veículos rodoviário e ferroviário: espécie, marca, modelo,
potência, capacidade máxima de tração e carga, ano de fabricação e tipo de
combustível utilizado;

II - em relação a embarcação: potência, comprimento, casco, ano de
fabricação e tipo de combustível;

III - em relação a aeronave: peso máximo de decolagem e ano de
fabricação.

§ 30 - Tratando-se de veículo usado, quando não constarem no mercado
informações sobre sua comercialização no ano base, para definição de seu
valor venal serão observados os critérios previstos em regulamento;
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§ 40. Tratando-se de veículo novo ou usado, importado pelo consumidor,
para pagamento do IPVA devido no exercício em que se der o seu
internamento, será considerado como base de cálculo o valor constante no
documento relativo a seu desembaraço aduaneiro em moeda nacional,
acrescido dos tributos e demais encargos devidos pela importação, inclusive
o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS- , ainda que não recolhidos.

§ 50 - Não se incluem na base de cálculo os custos financeiros referentes a
venda a prazo ou financiada.

§ 60 - Tratando-se de veiculo movido a álcool. a base de cálculo fica
reduzida em 30% (trinta por cento).

Art. 50 - Não sendo apresentada a documentação a que se referem os §
10 e 40 do artigo anterior, ou se nela constarem valores notoriamente
inferiores aos de mercado, a base de cálculo será o valor atribuído pela
autoridade fazendária, observado o disposto em regulamento.

Art. 90 - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, no órgão oficial
do Estado, tabelas que informem os valores da base de cálculo e do imposto
referentes aos veículos de que tratam os § 2 0 a 40 do art. 70•

Art. 10 - As alíquotas do IPVA são de:
- 4,0% (quatro por cento) para automóvel, veículo de uso misto, veículo

utilitário e outros não especificados neste artigo, ficando concedido, no
exercício de 1998, desconto de 10% (dez por cento) do valor do imposto
apurado para veículo popular de até 1 .000cc (mil cilindradas), bem como
para veículo com mais de 15 (quinze) anos de fabricação, e desconto de 4%
(quatro por cento) para os demais veículos sujeitos à alíquota prevista neste
inciso:

li - 2,0% (dois por cento) para caminhonete de carga - "pick-up' -, furgão e
veículo automotor rodoviário com autorização para transporte público de
passageiros comprovada mediante registro no órgão de trânsito na categoria
aluguer;
III - 2,0% (dois por cento) para veículos destinados exclusivamente a

locação, de propriedade de pessoa física ou jurídica com atividade de
locação devidamente comprovada nos termos da legislação aplicável, ou na
sua posse em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil,
excetuados aqueles sujeitos a aliquotas menores:

IV - 1,0% (um por cento) para ônibus, microônibus, caminhão. caminhão-
trator e aeronave;

V - para motocicleta, motoneta, triciclo, quadnciclo e ciclomotor:
a) 1% (um por cento) para veículo com até 1150cc (cento e cinqüenta

cilindradas);
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b) 1.5% (um e meio por cento) para veículo com mais de 150cc (cento e

cinqüenta cilindradas);
VI - 3,0% (três por cento) para embarcação e veículos componentes de

frota de pessoa física ou jurídica prestadora de serviço de transporte para
terceiros.

Parágrafo único - Para definição de veículos citados neste artigo, serão
observadas as normas técnicas dos respectivos fabricantes ou, na sua
ausência, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária
credenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda, cabendo ao contribuinte
optar pelo pagamento em cota única ou em 3 (três) parcelas mensais
consecutivas.

§ 1 0 - A Secretaria da Fazenda escalonará o pagamento de acordo com o
final da placa do veículo.

§ 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto para o
pagamento do tributo em cota única.

Art. 12 - O não-pagamento do IPVA nos prazos estabelecidos na legislação
sujeita o contribuinte ao pagamento de multa calculada sobre o valor
atualizado do imposto ou de parcelas deste, conforme disposto nos incisos
abaixo, bem como de juros de mora:

- 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do imposto por dia de atraso,
quando o pagamento ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do
vencimento;

II - 20% (vinte por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer
após o prazo previsto no inciso anterior.

Art. 13 - Fica facultado ao alienante comunicar ao órgão onde registrou,
matriculou ou licenciou o veículo a transferência de sua propriedade

Parágrafo único - A comunicação desobriga o alienante de
responsabilidade relativa a imposto cujo fato gerador ocorra posteriormente a
ela, bem como dos acréscimos legais.

Art. 14 - O IPVA é vinculado ao veículo.
Parágrafo único - A propriedade do veículo somente poderá ser transferida:
- para outra unidade da Federação, após o pagamento integral do imposto

devido;
II - dentro do Estado, após o pagamento do imposto ou das parcelas deste

já vencidas.
Art. 15 - Nenhum veículo será registrado, matriculado ou licenciado

perante a repartição pública competente sem a prova do pagamento do
imposto vencido e dos acréscimos legais, quando devidos.

Art. 16 - O contribuinte ou responsável deverão manter arquivados, pelo
prazo de 5 (Cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
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àquele em que ocorreu o fato gerador. os comprovantes de pagamento do
imposto.

Art. 17 - Do produto da arrecadação do IPVA, incluídos os acréscimos
legais correspondentes, 50% (cinqüenta por cento) pertencem ao Estado. e
50% (cinqüenta por cento), ao município onde se encontrar registrado.
matriculado ou licenciado o veículo.

Parágrafo único - Não estando o veículo sujeito a registro, matricula ou
licenciamento, 50% (cinqüenta por cento) do produto da arrecadação do
imposto pertencem ao município mineiro onde se encontrar domiciliado o
contribuinte.

Art. 18 - Caberá ao Estado efetuar a restituição de importância
indevidamente recolhida a titulo de imposto e acréscimos legais, ficando-lhe
assegurado ressarcimento, pelo município, do valor a este repassado, na
forma que dispuser o regulamento.

Art. 19 - Fica dispensado o pagamento de créditos tnbutános do IPVA
anteriores à vigência desta lei, relativos a veículos cedidos em regime de
comodato a órgãos da administração direta do Estado, a autarquias e
fundações públicas estaduais, cujos fatos geradores tenham ocorrido durante
o período da cessão.

Art. 20 - Fica revogado o § 20 do art. 1 0 da Lei n° 11.977, de 9 de
novembro de 1995.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 1998.

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis
n°s 9.119, de 27 de dezembro de 1985: 9.221, de 8 de julho de 1986: 9.586.
de 6 de junho de 1988; 10.093, de 29 de dezembro de 1989, e 11.741, de 11
de janeiro de 1995, bem como o art. 5 0 da Lei n° 11.508, de 27 de julho de
1994.

Sala das Comissões, 30 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.426197
Comissão de Redação	 -

O Projeto de Lei n° 1.426197. de autoria do Governador do Estado, que
estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado para o exercício de 1998, foi aprovado em turno único, com as
Emendas n°s 1.495, 1.496. 1.653, as subemendas que receberam o n° i às
Emendas n°s 2.208 e 2.209 e as Emendas n°s 2.210 a 2.282 e 2.286 a
2.296.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.426197
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de

Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado para o exercício de 1998.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício

financeiro de 1998 estima a receita em R$15.203.779.269.00 (quinze bilhões
duzentos e três milhões setecentos e setenta e nove mil duzentos e sessenta
e nove reais) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 20 - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante a
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da
legislação em vigor.

Ar-t. 30 - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal do Estado de Minas
Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado estão contidos no Anexo 1 desta lei.

Art. 40 - As despesas dos órgãos e das entidades compreendidos no
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante nos
Anexos II e III desta lei.

Parágrafo único - Cada crédito consignado a subprojeto e subatividade
constante nos anexos referidos no capul' integra esta lei na forma de inciso
deste artigo, identificado numericamente pela respectiva codificação
orçamentária.

Art. 50 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado estima as fontes e fixa os investimentos em R$1.303.505.432,00 (um
bilhão trezentos e três milhões quinhentos e cinco mil quatrocentos e trinta e
dois reais).

Art. 60 - Os investimentos das empresas controladas direta ou
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação por
projeto e atividade constante no Anexo IV desta lei.

Parágrafo único - Os projetos e as atividades constantes no Anexo IV
integram esta lei na forma de incisos deste artigo, identificados
numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 70 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares
ao Orçamento Fiscal até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada
no art. 1 0 desta lei.

§ 1 0 - Não oneram o limite estabelecido neste artigo:
- as suplementações com recursos vinculados, quando se referirem a

remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação
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desses recursos;
II - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida

pública e de precatórios judiciários, bem como os créditos à conta da
dotação Reserva de Contingência.

§ 20 - São dispensados os decretos de abertura de crédito nos casos em
que a lei determina a entrega automática do produto de receita aos
municípios.

Art. 50 - O Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de 10%
(dez por cento) do valor referido no art. 5 0 desta lei.

§ 1 0 - Não oneram o limite estabelecido neste artigo as suplementações
realizadas com recursos provenientes das operações e outros diretamente
arrecadados pelas empresas controladas pelo Estado.

§ 20 - As empresas controladas pelo Estado enviarão à Assembléia
Legislativa relatório analítico sobre as suplementações a que se refere o
parágrafo anterior, informando a destinação dos créditos suplementares, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da suplementação.

Art. 90 - O Poder Executivo poderá, sem prejuízo de outras autorizações
específicas, realizar operações de crédito até o limite de R$2.364.420.05700
(dois bilhões trezentos e sessenta e quatro milhões quatrocentos e vinte mil
e cinqüenta e sete reais). destinados ao giro da dívida mobiliária vencível em
1998 e ao financiamento de projetos.

Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito de que trata
este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer em garantia a vinculação de
receitas próprias ou de transferências federais, a fiança bancária dos
estabelecimentos oficiais de crédito e a caução ou o penhor de ações de
empresas públicas e sociedades de economia mista.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito
por antecipação da receita. mediante contrato ou emissão de títulos de
renda, observado o limite estabelecido no art. 11 da Resolução n° 69. de 15
de dezembro de 1995, do Senado Federal.

Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito. de que trata
este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer como garantia a vinculação
dos recursos referentes à cota estadual do Fundo de Participação dos
Estados e ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
lntermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Art.11 -O Anexo VI integra esta lei na forma de incisos deste artigo,
contendo alterações que serão compatibilizadas pelo Poder Executivo nos
Anexos 1 a V.

Art. 12 - Esta lei vigorará no exercício de 1998, a partir de 1 0 de janeiro.
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Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.499197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1 .499/97, do Governador do Estado, que dispõe sobre
a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a realização
de projetos culturais no Estado, foi aprovado no 20 turno, na forma do
vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.499197
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular

a realização de projetos culturais no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Esta lei estabelece normas de incentivo fiscal às pessoas jurídicas

que apóiem financeiramente a realização de projeto cultural no Estado.
§ 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- incentivador o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica que apóie
financeiramente projeto cultural;

li - empreendedor o promotor de projeto cultural.
Parágrafo único - Serão estabelecidos em regulamento os requisitos e as

condições exigidos do empreendedor para candidatar-se aos benefícios
desta lei.

Art 30 - O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que apoiar financeiramente
projeto cultural poderá deduzir do valor do imposto devido mensalmente os
recursos aplicados no projeto, na forma e nos limites estabelecidos por esta
lei.

§ 1 1 - A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder a 3%
(três por cento) do valor do ICMS devido no período, até atingir o valor total
dos recursos dedutíveis.

§ 20 - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte 30 (trinta)
dias após o efetivo repasse dos recursos ao empreendedor cultural.

Art. 40 - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para
efeito do art. 30 não poderá exceder, relativamente ao montante da receita
líquida anual do imposto, aos seguintes percentuais:
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- 0,15% (zero vírgula quinze por cento), no exercício de 1998;
II - 0.20% (zero vírgula vinte por cento), no exercício de 1999;
III - 0.25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), no exercício de 2000;
IV - 0,30% (zero vírgula trinta por cento), nos exercícios de 2001 e

seguintes.
Parágrafo único - Atingido o limite previsto neste artigo, o projeto cultural

aprovado deverá aguardar o próximo exercido fiscal para receber o
incentivo.

Ari. 50 - O contribuinte com débito tributário inscrito em divida ativa até 31
de dezembro de 1996 poderá quitá-lo com desconto de 25% (vinte e cinco
por cento), desde que apóie financeiramente projeto cultural, nos termos
deste artigo.

§ 1 0 - Para obter o beneficio previsto no "caput" deste artigo, o contribuinte
incentivador apresentará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda e,
no prazo de 5 (cinco) dias do seu deferimento, deverá efetuar o recolhimento
do valor obtido após o desconto, nas seguintes condições:

- 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de
Documento de Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação sobre
o pagamento de tributos estaduais;

II - 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo
contribuinte incentivador ao empreendedor cultural, por meio de cheque
nominal depositado em conta bancária de que este seja titular, observadas,
ainda, outras condições estabelecidas em regulamento.

§ 20 - Os recolhimentos de que trata o parágrafo anterior poderão, a critério
da Secretaria de Estado da Fazenda. ser efetuados parceladamente. na
forma e no prazo previstos em regulamento.

§ 30 - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1 1 deste artigo
importa na confissão do débito tributário.

§ 40 - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em dívida
ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou
simulação pelo sujeito passivo.

Art. 60 - Havendo expressa anuência do contribuinte, a quitação de débito
tributário e a destinação de recursos para projeto cultural nos termos do art.
50 poderão ser efetivadas por incentivador interessado, observada a forma
estabelecida em regulamento.

Art. 70 - o valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3 0 , bem como o
dos recursos repassados na forma do inciso II do § 1° do art. 50, será de, no
máximo. 80% (oitenta por cento) cio total dos recursos destinados ao projeto
pelo incentivador, o qual deverá integralizar o restante a título de
contrapartida, nos termos definidos em regulamento.

Art. 80 - Poderão ser beneficiados por esta lei projetos culturais nas áreas
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de:

- teatro, dança, circo, ópera e congêneres;
II - cinema, vídeo, fotografia e congêneres;
III - "design', artes plásticas, artes gráficas, filatelia e congêneres;
IV - música;
V - literatura, inclusive obras de referência, revistas e catálogos de arte;
VI - folclore e artesanato;
VII - pesquisa e documentação;
VIII - preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural;
IX - bibliotecas, arquivos, museus e centros culturais:
X - bolsas de estudo nas áreas cultural e artística;
Xl - seminários e cursos de caráter cultural ou artístico destinados à

formação, à especialização e ao aperfeiçoamento de pessoal na área de
cultura em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos;

XII - transporte e seguro de objetos de valor cultural, destinados a
exposições públicas.

Art. 90 - Somente poderão ser beneficiados pelos incentivos desta lei os
projetos culturais que visem à exibição, à utilização ou à circulação públicas
de bens culturais, sendo vedada a concessão de incentivo a projeto
destinado ou restrito a circuitos privados ou coleções particulares.

Art. 10 - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da
aplicação desta lei, o projeto cultural deverá ser previamente aprovado pela
Secretaria de Estado da Cultura.

§ 10 - Apresentado à Secretaria de Estado da Cultura, o projeto será
apreciado por comissão técnica, no prazo e na forma estabelecidos em
regulamento, ouvida a Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 20 - Terá prioridade para exame o projeto que contenha a intenção do
incentivador em apoia-lo financeiramente.

§ 30 - A comissão técnica, constituída nos termos de regulamento, será
composta por técnicos da administração estadual e de entidades de classe
da área cultural.

§ 40 - A comissão técnica poderá estabelecer o limite máximo de recursos
a ser concedido a cada projeto.

Art. 11 - E vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a órgão ou
entidade da administração pública direta e indireta de qualquer esfera
federativa.

Parágrafo único - A vedação de que trata o 'caput" deste artigo não se
aplica a:

- entidade da administração pública indireta que desenvolva atividade
relacionada com a área cultural ou artística:

11 - pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos criada com a
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finalidade de dar suporte a museu, biblioteca, arquivo ou unidade cultural
pertencente ao poder público.

Art. 12 - O total de recursos destinados aos empreendedores a que se
reterem os incisos do parágrafo único do art. 11 não poderá ultrapassar 35%
(trinta e cinco por cento) da parcela da receita do ICMS disponibilizada
anualmente pelo Estado para projetos culturais.

Art. 13 - E vedada a utilização do incentivo fiscal para projeto de que seja
beneficiário o próprio incentivador, o contribuinte ou sócio de qualquer
destes.

Parágrafo único - A vedação prevista no "caput" deste artigo estende-se
aos ascendentes. aos descendentes em primeiro grau e ao cônjuge ou
companheiro do incentivador, contribuinte ou sócio de qualquer destes.

Art. 14 - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei, deverá
constar, obrigatoriamente, o apoio institucional do Governo do Estado e da
Secretaria de Estado da Cultura.

Art. 15 - O incentivador ou o contribuinte que se utilizar indevidamente dos
benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

- multa correspondente a 2 (duas) vezes o valor que deveria ter sido
efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções civis,
penais ou tributárias;

II - pagamento do débito tributário de que trata o "caput" do art. 50,
acrescido dos encargos previstos em lei.

Art. 16 - As entidades de classe representativas dos diversos segmentos da
cultura terão acesso, em todos os níveis, à documentação referente aos
projetos culturais beneficiados por esta lei.

Art. 17 - E vedada a aprovação de projeto que não seja estritamente de
caráter artístico ou cultural.

Art. 18 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Genaro, relator - Arnaldo Penria.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.547197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.547197. de autoria do Governador do Estado, que
estabelece condições para o transporte e a comercialização, no Estado, de
carne e de produtos de origem animal e seus derivados e dá outras
providências, foi aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.547/97
Estabelece condições para o transporte e a comercialização, no Estado, de

carne e de produtos de origem animal e seus derivados e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A carne e o produto de origem animal e seus derivados, em

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

§ 1 0 - O estabelecimento mencionado neste artigo que comercialize e
manipule carne, produto de origem animal e seus derivados deve manter,
em seu poder, a ACT para fins de fiscalização do IMA, dos serviços oficiais
de vigilância sanitária, da fiscalização fazendária e das entidades dos
consumidores.

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

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

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

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

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

- apreensão do produto;
II - multa de:
a) 2.000 (duas mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs - para o
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proprietário do produto;
b) 200 (duzentas) UFIRs para o proprietário do veículo transportador;
c) 1.500 (mil e quinhentas) UF!Rs para o comerciante.
Parágrafo único - O proprietário ou responsável pelo produto apreendido,

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

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

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

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

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator
às penalidades previstas no art. 7 1 da Lei n° 10.021. de 6 de dezembro 1989,
alterada pela Lei n° 11.029, de 12 de janeiro de 1993.

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

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

Art. 80 - Em todo documento sanitário emitido para o transporte de animal
destinado a abate, deve constar o local onde ele será abatido.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 15 - Será aplicada, nos termos da n° Lei 6.763, de 26 de dezembro de
1975, alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) nas operações relativas ao
ICMS para o leite de origem estrangeira.

Art. 16 - O percentual de 40% (quarenta por cento) dos recursos
arrecadados pelo IMA em decorrência da aplicação das multas previstas
nesta lei será aplicado, mediante convênio, na construção e na manutenção
de abatedouros em cidades que não possuam esses estabelecimentos.

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

Art. 18 - As Prefeituras Municipais que implantarem matadouros nas
condições exigidas pela legislação terão prioridade na obtenção de
financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. -
BDMG -, na proporção de 90% (noventa por cento) do investimento
realizado.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.550/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.550/97, de autoria do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a aumentar e a integralizar o capital social da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá outras
providências, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.550197
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Autoriza o Poder Executivo a aumentar e a integralizar o capital social da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar e a integralizar o

capital social da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-
MG - com até 50% (cinqüenta por cento) do patrimônio do Fundo de
Financiamento para Agua e Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG -,
subconta do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB.

Art. 2° - Os recursos do FAE utilizados na integralização do capital social
da COPASA-MG serão gerenciados por um conselho composto por
representantes do poder público estadual, dos municípios e da sociedade
civil.

Art. 30 - Fica autorizada a alienação de ações da COPASA-MG pelo Estado
à União, a entidades por esta controladas e a outras pessoas físicas ou
jurídicas, resguardado o controle acionário pelo Estado.

Parágrafo único - O produto da alienação referida rio "caput" deste artigo
será obrigatoriamente reinvestido pelo Estado na construção de sistemas de
saneamento básico.

Art. 40 - A COPASA-MG poderá promover a fusão, a cisão e a
incorporação necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os § 1

e 20 do art. 40 e o art. 60 da Lei n°6.084. de 15 de maio de 1973.
Sala das Comissões. 28 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues. Presidente - Aílton Vilela, relator -Paulo Piau.

PARECER SOBRE AS SUBEMENDAS N OS 1 A 4 A EMENDA N° 16 E
SOBRE AS EMENDAS N OS 18 A 61 AO PROJETO DE LEI N° 1.549197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n° 1 .549/97, do Governador do Estado, dispõe sobre a
contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos devidos pelos
serviços extrajudiciais e dá outras providências.

Publicada em 3/12197, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade e apresentou as Emendas n°s 1 a 16. e a esta Comissão, que
opinou pela sua aprovação e apresentou a Emenda n° 17.

Na fase de discussão no 1 0 turno, foram apresentadas, em Plenário, as
Subemendas n°s 1 a 4 à Emenda n° 16 e as emendas n°s 18 a 61, que vêm
a esta Comissão para receber parecer. Cumpre-nos, assim, opinar sobre a
matéria.
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Fundamentação

De acordo com a Emenda n° 16, da Comissão de Constituição e Justiça,
10% da receita adicional serão destinados a entidades civis durante o
exercício de 1998, e o restante ficará vinculado ao Tribunal de Justiça. A
Subemenda n° 1, do Deputado José Bonifácio, prevê a destinação integral
de recursos da receita adicional ao Tesouro Estadual, na forma de recursos
ordinários livres. Já é consenso nesta Casa que não é correta a destinação
de recursos públicos (parcela de receita adicional) a entidades privadas.
Entretanto, isso vem ocorrendo já há bastante tempo, e não nos parece
razoável que, de um momento para o outro, se retire das entidades essa
fonte de receitas. Assim, entendemos ser recomendável que se lhes dê
ainda o prazo de um ano para recebimento dos recursos da receita adicional
em valores reduzidos, como previsto na Emenda n° 16. Por outro lado, é
mais consoante com a moderna ciência das finanças públicas e com o
interesse público que a parte do adicional destinada ao Estado vá integrar a
receita orçamentária como recursos ordinários livres, em vez de ser
vinculada a um único órgão público. Assim, opinamos pela rejeição da
Subemenda no 1 à Emenda n° 16, ressalvando que será aproveitada
parcialmente na Subemenda n° 5, apresentada ao final.

A Subemenda n° 2, do Deputado Ajalmar Silva, objetiva fixar como valor
máximo do repasse mensal a ser feito às entidades civis, no exercício de
1998, o valor do repasse relativo ao mês correspondente no exercício de
1997. Não temos dúvida quanto à oportunidade da fixação de um teto para o
valor do repasse a ser feito às entidades. Entretanto, por razões técnicas,
manifestamo-nos pela rejeição da Subemenda n° 2 e pelo aproveitamento da
idéia nela contida por meio da Subemenda n° 5, apresentada ao final.

As Subemendas n°s 3 e 4 à Emenda n° 16, do Deputado Emiano Batista,
visam a alterar o montante da receita adicional relativa à confecção e ao
registro de escrituras com valor patrimonial superior a R$1 05.090,00. Somos
favoráveis às subemendas em questão, pois conferem efetividade ao
princípio constitucional que manda adequar os valores dos tributos à
capacidade contributiva do sujeito passivo de obrigação tributária.
Entretanto, por motivos técnicos, opinamos pela rejeição das subemendas e
pelo aproveitamento da idéia nelas contida por meio da Subemenda n° 5,
apresentada ao final.

As Emendas n°s 18 a 40. do Deputado Geraldo Santanna, foram retiradas
pelo autor. Por essa razão, não nos manifestaremos sobre elas.
Ressalvamos, entretanto, que, nas emendas que apresentaremos ao final
deste parecer, nós nos estaremos valendo de diversas propostas contidas
nas emendas do Deputado,

A Emenda n°41, do Deputado Dinis Pinheiro, visa a suprimir o art. 15 do
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projeto, o qual prevê a cobrança de multa pelo atraso na realização do
registro de nascimento. Efetivamente, entendemos que a matéria sobre a
qual versa o artigo em questão extrapola os limites da competência
concorrente do Estado para dispor sobre emolumentos e invade o âmbito da
competência privativa da União para legislar sobre registros públicos (ali. 22,
XXV, da Constituição da República). Assim, opinamos pela aprovação da
Emenda n° 41.

A Emenda n° 42, do Deputado José Bonifácio, objetiva vincular parte do
produto da arrecadação de receita adicional ao atendimento das propostas
priorizadas nas audiências públicas regionais e incluídas no orçamento do
Estado. Mais conforme com os modernos postulados da ciência das finanças
públicas e com o interesse público é a centralização de todas as receitas
arrecadadas no caixa único do Estado. Assim, somos favoráveis à
destinação da receita adicional ao Tesouro Estadual, como proporemos na
Subemenda n° S. e pela rejeição da Emenda n° 42.

A Emenda n° 43. do Deputado Sebastião Helvécio, objetiva estabelecer
contribuição obrigatória, a ser paga pelo usuário dos serviços cartonais, para
atender aos encargos decorrentes da aposentadoria dos notários e
registradores. A proposta contraria frontalmente a disciplina constitucional e
infraconstitucional a ser observada pelo poder público quando de imposição
de tributos à população. Dessa forma, opinamos pela sua rejeição.

A Emenda n° 44, do Deputado Gilmar Machado, contempla nova hipótese
de gratuidade nos serviços cartoriais. Como foi exposto no parecer da
Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto, em face do art. 28 da
Lei Federal n° 8.935, de 1994, a criação da gratuidade de emolumentos, no
nível estadual, é ilegal. Somos, pois, pela rejeição da Emenda n° 44.

A Emenda n° 45, do Deputado Ermano Batista, racionaliza a tabela de
emolumentos dos cartórios distribuidores, tomando-a mais favorável à
população. Entretanto, por motivos técnicos, opinamos pela rejeição dessa
emenda, ressalvando que a Idéia central dela está contemplada na
Subemenda n° 5 à Emenda n° 16, apresentada ao final.

A Emenda n° 46, do Deputado Anderson Adauto, visa a aprimorar a
redação da letra "b" do número 4 da Tabela n° 9 proposta na Emenda n° 16.
Somos favoráveis à referida emenda. Todavia, por uma questão de técnica
legislativa, acatamos o seu conteúdo na Subemenda n° 5 à Emenda n° 16,
que apresentamos ao final.

A Emenda n° 47, do Deputado Anderson Adauto, veio sanar uma lacuna
existente na disciplina legal dos emolumentos, a qual não contempla
dispositivo especial compatível com a peculiaridade da averbação dos
termos de preservação permanente ou de reserva florestal. No entanto, por
razões de ordem técnica. opinamos pela rejeição da Emenda n° 47 e
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aproveitamos o seu conteúdo na Subemenda n° 5 à Emenda n° 16,
formulada ao final.

A Emenda n° 45, do Deputado Anderson Adauto, prevê que os
emolumentos pelo cancelamento de hipoteca e outros ônus reais serão
cotados em 50% dos emolumentos cobrados por ocasião do registro.
Entendemos que o valor dos emolumentos deve ter como referência o custo
do serviço para o tabelião ou o registrador, sem lhes proporcionar ganhos
injustificados. Assim, somos pela manutenção da forma original do projeto no
que se refere a esta questão e, conseqüentemente, pela rejeição da emenda.

A Emenda n° 49, do Deputado Anderson Adauto, visa a fixar o prazo
máximo de cinco dias para que os cartórios respondam às informações
solicitadas pela Justiça. Entendemos mais adequado o procedimento
atualmente adotado, em que o Juiz, à vista das peculiaridades do caso,
assina o prazo que entende necessário para o cumprimento da diligência.
Por isso, somos pela rejeição da emenda.

A Emenda n° 50, do Deputado Anderson Adauto, ao pretender fixar o prazo
máximo para a realização de registro nos cartórios de registro de imóveis,
invade a competência privativa da União para legislar sobre registros
públicos e contraria a Lei Federal n° 6.015. de 1973. Somos pela sua
rejeição.

A Emenda n° 51, do Deputado Anderson Adauto, que trata da supressão do
crédito suplementar de R$50.000,00 previsto no projeto, já foi atendida pela
Emenda n° 17, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Assim, opinamos pela prejudicialidade da emenda.

A Emenda n° 52. do Deputado Anderson Adauto, embora inspirada em
louvável preocupação com os interesses dos usuários dos serviços cartonais,
encontra óbice nas disposições contidas no Código Tributário Nacional
relativas ao pedido de restituição de crédito tributáno. Assim, manifestamo-
nos pela sua rejeição.

A Emenda n° 53, do Deputado Anderson Adauto, visa a fixar para os
titulares das serventias o prazo máximo de 24 horas para o recolhimento de
receita adicional. Julgamos que o estabelecimento de prazo único para todos
os cartórios é incompatível com as diferenças efetivamente existentes entre
os diversos cartórios do interior e os da Capital. Ademais, a Corregedoria de
Justiça já normatizou detalhadamente a questão. Assim, opinamos pela
rejeição da emenda.

A Emenda n° 54, do Deputado Anderson Adauto, objetiva fixar horário
especial para o funcionamento dos serviços de registro de imóveis e dos
tabelionatos. Objetiva, ainda, estabelecer a obrigatoriedade de fixação das
tabelas em local visível dos cartórios. Esta última regra já está contemplada
no projeto. Quanto ao horário especial de funcionamento, não vemos por que



rÁ 1
1161

estabelecer essa distinção entre os cartórios. Opinamos pela rejeição da
emenda.

A Emenda n° 55, do Deputado Anderson Adauto. objetiva suprimir os arts.
39 e 40 do projeto, os quais tratam de receita adicional. Opinamos pela
rejeição da emenda, uma vez que contraria uma das finalidades mais
importantes do projeto, que é criar mecanismo que contribua para o
reequilíbrio das contas públicas.

A Emenda n° 56, Deputado Anderson Adauto, altera a cláusula de vigência
do projeto, estabelecendo uma "vacatio legis" de 90 dias. Realmente,
reputamos necessário conceder aos cartórios um prazo para sua adequação
aos dispositivos da lei que resultará do projeto. Entretanto, parece-nos que
90 dias constituem prazo excessivamente dilatado, não sendo necessário
mais do que um mês. Assim, opinamos pela aprovação da Emenda n° 56 na
forma da Subemenda n° 1, estabelecendo que a lei oriunda deste projeto
entrará em vigor a partir de 10/2198.

A Emenda n° 57, do Deputado Anderson Adauto, visa a autorizar os
cartórios a realizar propaganda dos seus serviços. Entendemos que essa
autorização é incompatível com a natureza dos serviços das serventias
extrajudiciais, principalmente porque a sua remuneração deve observar o
tabelamento legal. Opinamos pela rejeição da emenda.

A Emenda n° 56, do Deputado Anderson Adauto, visa a estabelecer regras
para o julgamento do serventuário acusado de cobrar emolumentos
indevidos ou excessivos. Entretanto. a Lei Complementar n° 38, de 1995, já
dispõe sobre o tema. Assim, para que não haja quebra de hierarquia legal.
manifestamo-nos pela rejeição da emenda.

A Emenda n° 59, do Deputado Anderson Adauto, visa a autorizar a
atualização monetária de documentos públicos ou particulares para cálculo
dos emolumentos. Se aprovada, essa emenda resultará em significativa
oneração dos usuários dos cartórios. Como nos parece inoportuna a
imposição de novos sacrifícios à população, manifestamo-nos pela rejeição
da emenda.

A Emenda n° 60, do Deputado Anderson Adauto, objetiva substituir o termo
"registral", constante no art. 60 , pela expressão 'no serviço do registro civil
das pessoas naturais'. Somos favoráveis à aprovação da emenda, uma vez
que aperfeiçoa a redação do projeto. Entretanto, por razões técnicas,
opinamos pela sua aprovação na forma da Subemenda n° i, apresentada ao
final.

A Emenda n° 61, do Deputado Anderson Adauto. visa a alterar a redação
do art. 1 0 do projeto para explicitar que também os atos dos prepostos dos
tabeliães e registradores terão seus emolumentos cotados de acordo com a
lei oriunda do projeto. Em face da disciplina legal relativa aos cartórios ora
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em vigor, a emenda torna-se desnecessária. Daí opinarmos pela sua
rejeição.

Examinadas todas as propostas apresentadas, julgamos que ainda devem
ser feitos aprimoramentos no projeto. Com essa finalidade, formulamos a
Subemenda n° 5 à Emenda n° 16, bem como as Emendas n°s 62 a 65.

A Emenda n° 62 visa a aprimorar a definição de emolumentos estabelecida
no art. 90 do projeto.

A Emenda n° 63 faz-se necessária em face do art. 226 da Constituição
Federal, que dispõe, em seu § 1 1, que a celebração do casamento é gratuita.
Nos casos em que são necessárias diligências fora do serviço da serventia, é
que se justifica a previsão de retribuição pecuniária, conforme
estabeleceremos na Subemenda n° 5 à Emenda n° 16, apresentada ao final.

A Emenda n° 64 substitui, no art. 26, a expressão "preço dos atos' por
"valor dos emolumentos', melhorando a sua redação.

A Emenda n° 65 visa a suprimir as expressões "custas" e "contribuições"
do inciso IV do art. 28, uma vez que a sua regulamentação não é objeto do
projeto em análise.

Conclusão
Reiterando que as Emendas n°s 18 a 40 foram retiradas pelo autor,

apresentamos as Emendas n°s 62 a 65 e a Subemenda n° 5 à Emenda n°
16, opinando pela aprovação da Emenda n°41, da Emenda n o 56 na forma
da Subemenda no i e da Emenda n° 60 na forma da Subemenda n° 1; pela
prejudicialidade das Emendas n°5 46 e 51; pela rejeição das Emendas n°s 42
a 45, 47 a 50, 52 a 55. 57 a 59 e 61. bem como das Subemendas n os 1 a 4 à
Emenda n° 16.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°56
Dê-se ao art. 45 a seguinte redação:
"Art. 45 - Esta lei entra em vigor em 1 0 de fevereiro de 1998.".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°60
Dê-se ao "caput" do art. 6 0 a seguinte redação:
"Art. 60 - Ao Juiz de Paz são devidos emolumentos pelo exame da

habilitação de casamento no serviço de registro civil das pessoas naturais e
pela diligência fora do recinto da serventia, exceto em edifício público.".

SUBEMENDA N° 5 A EMENDA N° 16
Dê-se aos arts. 39 e 40 e ao anexo do projeto a redação que se segue,

acrescentando-se, ainda, o seguinte art. 41:
'Art. 39 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais, lançado ou

não em livros de notas e em livros de registros públicos, praticados pelos
Tabeliães de Notas, Tabeliães de Protestos de Títulos, Oficiais de Registro
de Imóveis, Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civis das
Pessoas Jurídicas, Oficiais de Registro de Distribuição de Protestos será
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acrescido de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), percentual
que constituirá receita adicional com a destinação prevista no art. 41.

§ 1 0 - A receita adicional prevista na letra "b" do item 2 da Tabela 1 e na
letra e" do item 6 da Tabela 4 será acrescida de 0, 1 % (zero vírgula um por
cento) sobre o valor patrimonial que exceder a quantia de R$105.090,00
(cento e cinco mil e noventa reais).

Art. 40 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais, lançados ou
não em livros de registro públicos, praticados pelos Oficiais de Registro Civil
das Pessoas Naturais e de interdições e tutela será acrescido de 20% (vinte
por cento), percentual que constituirá receita adicional com a destinação
prevista no art. 41.

Art. 41 - A distribuição da receita adicional a que se reterem os arts. 39 e
40 observará o seguinte:

- 90% (noventa por cento) constituirá receita do Tesouro Estadual, na
forma de recursos ordinários livres:

II - 10% (dez por cento) será destinado conforme os seguintes percentuais:
a) 4,5% (quatro vírgula cinco por cento), para a Caixa de Assistência dos

Advogados de Minas Gerais;
b) 1,375% (um vírgula trezentos e setenta e cinco por cento), para a

Associação dos Magistrados Mineiros;
c) 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento), para a Associação dos

Serventuários de Justiça;
d) 1,375% (um virgula trezentos e setenta e cinco por cento), para a

Associação Mineira do Ministério Público:
e) 0,5% (zero virgula cinco por cento), para a Associação dos Juizes de

Paz do Estado de Minas Gerais;
f) 0,5% (zero virgula cinco por cento), para o Instituto dos Advogados de

Minas Gerais:
g) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), para a Associação dos

Advogados de Minas Gerais:
h) 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento), para o Sindicato do

Servidores da Justiça de 21 Instância do Estado de Minas Gerais:
i) 0,7% (zero vírgula sete por cinto), para o Sindicato dos Servidores de

Justiça de ia Instância do Estado de Minas Gerais.
§ l O - Ficam as entidades civis beneficiárias dos recursos referidos no

inciso II obrigadas a aplicá-los exclusivamente em plano de assistência à
saúde de seu associados, quando o percentual a elas destinados exceder 1%

:	(um por cento), e em atividades de natureza cultural, quando o percentual for
igual ou inferior a 1% (um por cento).

§ 20 Os percentuais referidos no inciso II deste artigo serão extintos em lO
de janeiro de 1999, destinando-se os respectivos valores ao Tesouro
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Estadual, na forma de recursos ordinários livres.

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

EMENDA N°62
Dê-se ao art. 90 a seguinte redação:
"Art. 90 - Consideram-se emolumentos a retribuição pecuniária devida

pelas partes ao Tabelião, Registrador e Juiz de Paz pela prática dos atos de
sua competência.

Parágrafo único - Os emolumentos serão cobrados por ato praticado de
acordo com as tabelas contidas no Anexo desta lei.".

EMENDA N°63
Suprimam-se o termo "celebração" do art. 16 e os arts. 23 e 24.

EMENDA N°64
Dê-se ao art. 26 a seguinte redação:
"Art. 26 - Os valores dos emolumentos constantes nas tabelas do anexo

único desta lei incluem o exame de títulos, indicações reais e pessoais.".
EMENDA N°65

Suprima-se do inciso IV do art. 26 as expressões "custas" e "contribuições".
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Ajalmar Silva, Relator - Roberto Amaral -

Antônio Júlio - José Braga - Gilmar Machado.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N°2 APRESENTADO AO PROJETO

DE LEI N° 1.499197
Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.499197, que dispõe sobre a concessão de incentivo

fiscal e a quitação de crédito tributário inscrito em divida ativa a empresas
interessadas em incentivar projetos culturais no Estado, foi apreciado pelas
Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e foi a Plenário, onde recebeu o
Substitutivo n° 2.

Em atendimento às normas regimentais, foi a matéria encaminhada a esta
Comissão para receber parecer.

Fundamentação
O Substitutivo no 2 conjuga o Substitutivo n o 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2. da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Ao texto nada se acrescenta de substantivamente novo. Dá-se-lhe redação
tecnicamente correta, conjugando contribuições sucessivas das Comissões a
que foi distribuído.



rÁ-,L-^
1165

Por conveniência de economia processual, somos favoráveis a sua
aprovação, uma vez que a nova versão permite melhor compreensão da
matéria.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Substitutivo n° 2 apresentado em

Plenário ao Projeto de Lei no 1.499197.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique, relator - Marco Régis.



W-2
1166

Índice Onornástico

Adelmo Carneiro Leão - 217. 513, 722, 857, 860, 883. 930, 931. 991, 1026. 1048,

1053

Agostinho Patrús - 490

Alberto Pinto Coelho - 484

Alencar da Silveira Júnior - 387, 513

Anderson Adauto - 289. 292. 440, 536. 652, 658, 866. 869. 872. 875, 1005, 1009,

1015. 1023. 1027. 1160. 1161

Antônio Júlio - 855. 860. 1068

Antônio Roberto - 1065. 1067

Arnaldo Penna - 730. 733. 740. 987

Bené Guedes -283,511.859

Carlos Pimenta - 376, 723

Cleuber Carneiro -472, 993, 1045
oo

1)ilzon Nlelo - 549

Dimas Rodrigues - 579. 580, 994
13

Dinis Pinheiro - 575

DurvalÂngelo - 317, 583. 735, 874, 875, 877, 881, 987



1167
Elbe Brandão - 994

Ermano Batista - 386. 932, 933

Francisco Ramalho - 577. 578

Geraldo da Costa Pereira - 921

Geraldo Nascimento - 295. 373, 386. 522. 527, 532

Geraldo Rezende - 535. 536, 720, 727. 860. 1021. 1025

Gilmar Machado - 366. 429, 437, 438, 440. 441, 591, 644. 650, 651, 737, 878, 882,

912.925,927,929. 1007, 1008, 1009, 1014. 1015, 1024. 1038, 1043, 1054. 1069.

1071

Glycon Terra Pinto - 733

Hely Tarqüínio - 230. 231. 678, 737. 738. 928

lbrahim Jacob -722.912.929. 1017. 1025

Irani Barbosa - 585, 591 7 729, 730

Ivair Nogueira - 590

ivo José -721

João Batista de Oliveira - 512

Jorge Eduardo de Oliveira - 359. 864, 865

José Bonifácio - 860

José Maria Barros - 721



r_O,A
1 16

José Militão - 736. 1011, 1024

Kernil Kumaira - 281

Luiz Fernando Faria - 362

Marco Régis - 588, 1023

Marcos Helênio -287, 288, 385. 531, 736, 1019, 1061

Maria José Haueisen - 358. 524

Mauro Lobo - 1010, 1028

Miguel Martini -49. 74, 76, 290, 378, 428, 521, 927, 930. 1055, 1056

Olinto Godinho - 387

Paulo Pettersen - 880, 881

Paulo Piau - 739, 866

Péricles Ferreira - 429. 439, 440, 442. 443. 550, 590

Raul Lima Neto - 226. 228. 229, 231. 362. 365, 430. 529. 551, 586. 588, 589, 722,

2
	998. 1006, 1014, 1016. 1057, 1058

e'

Roberto Amaral - 522, 995

Romeu Queiroz - 933

Ronaldo Vasconceilos- 369, 372, 445, 551, 882, 1064, 1065

Sebastião Helvécio -281, 360, 361. 855

Sebastião Navarro Vieira - 28. 29, 438. 664, 868



1169
Toninho Zeitune - 579

Wanderley Ávila - 359

Mesa da Assembléia - 158. 213, 214. 239. 424. 425. 493, 494. 546, 607, 614. 712,

883, 885. 895

Palavras do Sr. Presidente -2.78. 127. 295. 378, 435, 447. 491. 617. 691, 734. 769,

873. 878. 940

Comissão de Administração Pública - 172, 240, 256, 266, 267, 394, 395. 497, 542,

600. 736. 746. 747. 834. 943. 1078

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 255. 267. 387. 45, . 537.

860. 889. 994

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização - 210, 251, 265, 462, 502, 545,

599. 606. 898

Comissão de Constituição e Justiça - 172. 240, 241, 266, 267. 297. 388, 397. 404,

405, 406,407, 408,409.463.464,465. 466, 467.468, 469. 501. 506. 539, 559, 564,

594. 604. 609. 696, 699. 744. 746. 752. 753. 754. 833. 889. 942. 944. 1110. 1118

Comissão de Defesa do Consumidor - 160. 247, 389. 455. 500. 540, 580. 603, 695.

888. 948. 967, 1128

Comissão de Direitos Humanos -249. 263. 387, 390, 391. 392, 558. 597, 608, 611.

612. 613. 736. 830, 959



1170
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia - 164. 166, 180, 241, 253,

261. 268, 300, 412. 464. 555. 556, 557, 567, 568. 594. 596, 701, 860, 886. 893. 942,

963,994.1110.1164

Comissão Especial- 1.35,77, 112, 242. 245. 258. 261, 298. 299. 386, 458. 461.

4~111.504.538,541, 552, 566,592.693.743,821.954

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 158. 161, 167. 172, 187,

239, 240, 241, 243. 259, 266. 267, 398. 493,494.498. 503, 557, 565, 594. 599. 751,

755. 819, 820, 821, 823. 830. 836. 837. 848. 883. 885. 889, 942. 943. 951. 953. 960.

961, 964. 965, 1074. 1076. 1077, 1080, 1110. 1125. 1127. 1128, 1157

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais - 253, 496, 741, 748

Comissão Parlamentar de Inquérito - 257. 602

Comissão de Redação - 193. 198, 199, 200. 201, 202, 203. 204, 205. 248. 414.415,

416. 417. 418, 419. 420. 421. 422, 571. 694. 695. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708,

709, 710. 711. 756. 765. 766, 839. 847, 899, 955, 956, 968, 970. 971. 973. 977. 978,

1079, 1081, 1082, 1085. 1086, 1088, 1089. 1090, 1099, 1108,1138,1141,1142,

1147, 1150. 1153. 1156

Comissão de Saúde -252. 296. 312, 314, 537, 543. 544. 554, 591. 697, 742

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social - 163. 168, 169, 170. 171.

o

E
o

o
e
Eo

o

179, 181, 182, 183, 184. 185, 186, 187, 189, 190. 191,192. 193,22 54, 3W, 304. 305,



1171
306, 307. 308. 309. 310. 311. 313. 314, 396.411. 457. 504. 505. 506. 507. 50. 555.

595. 605. 745

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas - 254. 593

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio - 246. 456


